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0 FLASH VAI MORRER?

Veto dü Apple ê cnegatfa d&
HTML 5 ameaçam a plataforma
da Adobe

ROBÔS COM TATO
Eles locam coisas k sua vo Lia

e percebem com o que estão

interagindo

Gabriel Pinheiro;

retuitê de um
amigo rendeu
estágio na

agencia DM90DB

DIRETO DO TWITTER
AJDIA VIROU CHIP

Dispositivos- de Duro, praia e

diamantes podem chegai* s*s
eletrônicos

^INOVAÇÃO
INFOMO

Veja guais são as 2D0 maiores
empresas de tecnctogi.1 do Bra&H

PLANETA VERDE
D que acemteçe cpm seu
noLêbúak velho quandD ele va

para a reciclagem?

DOIS BILHÕES DE TUÍTES SÃO PUBLICADOS POR MÈS NO MUNDO
COMO CHEGAR AO QLJE REALMENTE INTERESSA?

GENTE DE TECNOLOGIA
Renato Nahas conta como uma
lata derrubou os Lni^s da Ambev

->TECHOL 0ÍIÀ
PES5DAL 109

iPWQNÊ A

Cuníerimas es novidades do bem,
corno O multitarela e o FacçT ime,

e a mancada da antena

DESIGN
O designer tomar Augusld conta
como criou a fonte -padrão da
Copa 2010

DRÜPBQX
Truqués para explorar o serviço

online de backup e sincronia de
arquivos

CARREIRA
0 arsenal usado por pmírssicnais
sem escnlprio Piso

TV NO SMaRTPHONE
S inlon izadore s perm i lem ve

r

programg& naç; tetas da Nokia
e do iPh&ne

FATOS E MrTDS ÜD iPAD 3G
Seis respostas sobre o tablet

da Apple

TECH DREÀMS
N çl book VPC -H 1 2ÓAB. da 5o ny.

tem um design que arranca
suspiros

PAPO INSTANTÂNEO
As melhores opçcrs para falar

Cem amigos de varias redes

CARROS
Tiguan, da Volkswaqen, tem
câmera e sensores para laser

a baliza Iquase] SOllllflG

POWERPOINT
1 2 dicas para voce usar as
novidades da ve.r&àu 20 1Q do

PowerPoinl em vídeos e
animações

FADA RÂPIDQ
No Windows 7, ene um Painel de
Controle com as funções mais
detalhadas

4INFO !.D 139
PC & CIA.
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SCRAP..

A FÓRMULA
SECRETA DO INFOLAB

O entra e sai de caixas é uma cena
que sempre se repele no INFOLAB.
Depois de cedo teste, os produtos são dewlwdos
pora oa fabricantes sem escalas Nada fica no

laboratório ou com s equipe, uma negra essencial

para ser isento e direr o que a gente realmenie

pensa. Nas últimas semanas, náo foram só as

caixas de produtos que se moveram por aqui.

Mudamos de andar: nosso QG agora está no

2a andar do prédio da Editora Abril, em São Paulo.

A redação ficou mais integrada (e colorida !l. e o

INFOLAB ganhou uma visào panorâmica. cercado

de vidro por lodosos lados. Está transparente,

como os nossos testes são. Não me canso de

falar do INFÜLA8 por um motivo simples- ele

éum dos nosso 5 maiores ativos, algo òmco. A
fórmgla secreta'* Os benchmarks- acumulados

nos anos da |NFO, trabalhar com uma equipe

que é realmente apaixonada por tecnologia e ser

independente. E isso não é segredo.

Durante a mudança, rolou uma espere de

sessão flâShback na redação, estimulada petas

coisas que <amu& encontrando - veja uma seleção

na página 18. Na hora em que apareceram no

INFOLAB OS disquetes de instalação do OS/2

Warp (lembrava do finado sistema operacional da

IBM?), viajei imediatamente para 1995. quando eu

tinha um micro com 05/2 e Windows 3.1, em dual

booL,. Encontre- também um monte de cartões de

empresas que explodiram com a bolha da internet.

Há 10 anos, eu cobria o mu ndinho pontocom

aqui na INFQ. Eram tempos de muitos planos

de negócios e nenhum lucro, algo totalmenie

diferente do cenário atual- Dó uma olhada nos

resultados do INF02DÜ. Desde março, o consullor

Edson TanigutL o redal&r-thde Maurício Grego

h a editora Kátia Anma estão mergulhados em
bü lanços, tabelas e gráficos para chegar ás 200

maiores empresas de tecnologia do Brasil. E jã

adianto a boa notícia: o PIB da tecnologia volíou

a crescer com entusiasmo.

Algo que também não pare de crescera

cada segundo à o volume de conteúdo gerado

pelo Twitter. São cerca de 2 D bilhões de luíles

publicados até ho^e no mundo, de acordo com
as contas do GigaTweot - e mais de 1 000 por

segundo. Ame ou odeie, o Twittervem mudando
a forma como a geme se comunica, se informa

e até dá risada. Os maiores tuiteiros da INFQ

selecionaram 140 dicas Ibingoll para você

aproveitar melhor esse conteúdo, sem perder

tempo com o que não interessa. A edUora

Renata Leal mostra ainda, em mais uma de soas

brilhantes investigações qual é o estágio atual

do Twitter no Brasil. Vejo você no prdximo tuíte!

^deborafortcs

O INFOLAB e a redação da INFO: o novo
visual depois da mudança

B1NFO AGOSTO 201 D -



www.info.abril.com.br
As notícias, downipads.

vidieoe. biogs e reviews

sabre a Apple produ^das
pela redação da »N FO np

site agora 5êQ spmados
sq coniegdu especializado

do MacMagazine:

UNIVERSO
APPLE
No site da INFD, a

paging Universo
Apple Iwww.info.
abril.cQm.Wnotteias
ãBpiel reune toda g

material produzida

peta INFO e por
seu novo parceiro.

Organizada •em abas,

q çqnteúde também
pode ser visualizado

a parlir daa ultimas,

atualizações feMas
pelos dois sites.

DIRETO NA
MACMAGAZÍNE
Além de nptíçias, 0 Slle

MacMagazine Iwww.
mac maaazinajam, br] iraz

um dinelõrio de downl&ads
para piai aformas Apple
e fórum de díscussio.

AULAS COM A MAÇA
No MaeMagazme, hà mais de SÜ videoaulas que
ensinam desde dicas de FinalCut até configurar
corrèlamenle as cpnes do meniler Acesse em
wvrw. ma c inapati n é .c0m.br/cateQerv/vfd eo-autas.
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CORREIO_CONTAT£INFQ@AB-?iL COM BR

LOUCOS POR
SMARTPHONES

Sou mágico profissional e viciado em
smartphones Fiquei empolgado ao ver a

matéria Smanphones para Todos

íjulho/20 10), Uso meu HTC Diamond para

revelar virtualmcnte as cartas que os

espectadores escolhem no baralho. Toda

minha agenda de shows é sincronizada

entre o smartphone e o Outlook.

LUCUlNÓ BALfr!

CAMPGS LhDS GOVTAjCAZES |RJ|

Lendo a maténâ 20 ApltcatrvüS qwe

Arnumos íjuUie/ZDlQ], pensei que, parq

mim> o que lãi um smDrtphoTie ser

rçalmente es&enctel ã cj aplicativo

WyWi. teteLizmontc, cio arnda não lai

pi kidl mente aprovado p&te Apple, mas
funciona em iPhones desbloqueados.

0 MyWi transforma o s.mar-cphõne em
um holspol Wi-Fa.

HUO& lÊOflÀRDO 0ERH*eDElU

Ü\&Dhm I5PI

Com o aplicaiivo Q.k transmite ao vivo

as fmaqens da câ mura do meu HTC

Touch para a web- Come fico um pouco

Longe do meu filho, devido ao traüalhu,

lioo o aplicativo* fico TTioBlrando meu
sscrílõrío e fazendo carolas em tempo

real. Enquanto isso, ele assisto a ludo

em casa* se drverimdo,

AHGEftSGN DELESPOSTI

SÃO PAL/L O iíiPi

A m ateria A flda com um Xmç Ung
líuLho/ÍO 1 Oj faz dluras criticas a um
equipemeoio vendido nos camelôs,, mas
minha espenencio é diferente do que toi

apontado nos testes. Tenho ym celular

.King linq que não possui nenhum dos

p roh Lemas a prç se n-te dos. Estou

plena mente satisfeito com o produto.

flEQNEI CARLOS MARANCONI JUWIÜR

MEEIROS IHH

Sempre quis ter um smartphone

para me manter conectado ê comprei

um >sing ling. 1= uma imitação do

GlackBcrry. Após deus meses de uso* o

teuch parou de funcionar. 0 Biuetootn

também, Lago depois. Fora isso, acho

o celular bacana. A Ua teria dura

bacante e ete tem até di^cador por i P.

ftAFAEL «RuHO PtpíTO

sÃomuLOj^Pi

LIMPEZA NO UBUNTU
Na matéria O UbUfliU 5&lvê o Qi? [jultio/

2D10], tenho outra dica para fazer a

Umpeza de f>ub do UbunUj. Quando se

atualiza o sistema e as opções de kcrneL

antigas ficam expostas, existe uma opção

mais simples psra rtmover OS pacotes

fora de uso e versõei desuso do

kerncl Vã em Sistema Administração

-> Mantenedor do Sistema. Seleciono

os pacotes antigos e clique em Fazer

as Tarefas Selecionadas isso evita que

um usuâno menos experiente danifique

o sistema ao remover pacotes úteis e

o kernel mais atual através rfo Synaptic.

WENDELL SILVA

ROM DiSPACHO IWGI

A BRONCA DO MÊS

NOKIA NAVIGATOR SÓ DÁ DOR DE CABEÇA
Adquiri um Nokia 671 0 Navpgat&r* mas Logo depois da compra comecei a ter

problemas. 0 zoom ficou descontrolado* aumentando e diminuindo sozinho na

câmera, no browser e no EPS. Frequentemente., o aparelho travava. A tecla da

a^ndimente ãs vezes não raspo ndiai. Por i&so, o enviai para a Nokia, que o devolveu

dc-\ois de te-ln reparado. D zoom foi consertado, mas ele veio Têm ou Leu* deteiLes

VI multes eu Irgs reclamações sobre o aparelho em fóruhS.

ISMAJELDUVEMARDCMA
CÃMAIPFl

RESPOSTA DA NOKIA
A N-oitia interma que* apôs análise de caso. consumidor lei conta Lado e o atendimento

necessário foi prestado. Visando a solução imediata da Ocorrência, occmpanhatemo*
o processo a fim de garantira satislaçao do cliente.

ÊAROj-sNESGaíteF

ÀSSISlENTíE Í3A CÍWlFlAl DE R£LÃC10*lÀkl EnI D N-OKlA

COMENTÁRIO DO LEITOR
A iNokja propôs uma troca do aparelho pelo Nokia X4. 0 Leitor ãCeitOu C acordo. Np dia 26

de julho, ele aguardava a chegada do novo telefone.

1 2 I H F D AGOSTO 2010 h >m*i fci.Mi Hijau



CORREIO . CONTATEINFa@AHRlLCCiM.ER

ONLINE 0 DIA INTEfRO

Concordo com o ponto de visia da coluna

Amo Meu Computador! IpjIUq/ 2C1C|.

FinaLmente mo senti mais humano atrás

da tela do PC. Agora consigo entender

por que 50% dos meus contates do MSN
adoram conversar comigo e os outros

me questionam por estar sompre online.

Para quem se incomode, digo: "Assistam

menos comorciaisdo carro na TV!".

fcÚHftTC FERfUHDES JVhIOR

VlTÔFHft IE5t

TV SEM CONEXÃO
Acho ihieressante a fusão da web e

da TV, toma da matéria Lugar de Web
Êoã TV[julho/2Q1Q|. Porem, de nada

adianta que as gigantes de tecnologia

cnem tel-evisoris com funções de

interatividade se as operadoras a

o governo não levam em consideração

um dos reqi>F5Ítos ma*s imporlantes

para o prtsjelo a ç&neKèg üe qualidade.

CLÁUDIO COSTA APPDLIMARiO

míto-zinhos Iw&ii

INFO ONLINE
0 que dizem os leitores no site

POLVO PAUL GANHA SITE
EM PORTUGUÊS
httpMiriy.ecArfp-pptys

Nada impede que o programador

coloque alguns segredinhos no

código do polvo. Perguntei umas 20

veres Srasíl x Argenhna. traguei a

ordem e Iodas deram Brasil. Vai

contra as regras de probabilidade.

LUIS ALFREDO BARB-OSÀ

DIPLOMA DE TECNÓLOGO
VALE EM CONCURSO E POS
htW/l iny.ee/info- tecnologo

Um dos melhores profissionais da

área úle TI que eu conheço não tem

formação académica e é um
proPissinnal disputado d lapa.

Não importa onde se formou ou

com quanto tempo. O diploma tem

o vaior que cada um dá a ete.

CAftLÕS ftUBENtS CARÍM-RiR* D£ CASTRO

OolhardaINFO
sobre a tecnologia

é amplo. Eia não
se foca só em
bits e bytes, mas
equilibra essas
matérias com
outras, falando

de tecnologia no
cotidiano e de
tendências
OUOA KETZER

^iCC-PBSSIDENTf DA
4C'ÉNÜi lCÜUCCAHPM

O D PS! ERRAMOS

-40 lers^lemenle da flut-licado^a maténj

Smartissimas IjuLhci/ÍDI OS, o Motorola Mileston?

Pio POSSUÍ g ípfluisrç Mpl-oBHl-r

4 Wu sução m*8bup I PI ha uma

imprecisão na nota Getíçeis-^ingssauroS

0 correL-o- É duer que os primemos mouSos *6

entendiam o desLocamenlo em um erio por w*r

(X ou Y|, au seja, na honEontal ou fiâ Wtical,

Eles nãfl* a* moviam m diígorai

RrdAçãú

Comentários sOOreo coMeudo fditorial 4a

IHfiS e r=cLiKiaçú4â para

A Brcn-u da Mis - EnnlalcinPdipahfiL.Ccm.br

Toda comeapcniéncia poderá ser pi/ducada

d tt Icrmú ttsâunéA £rr*n: aíiíitíime esmplelo

0 açidato gndpmwg

Comunidades-

Nflríja -^rr WFG «-.n-1 -rd.; » veiais.

FaqatJüQ-if -ivwv- taceioo li GGm/iw*igirdi?

Minj- iMw.revTStiinh.ning L&m
Ürkuit - hllp lyu^L.cDni^^TiuhiiLíLJeM-to

TVvittç-r - itfwwnfg aImíL p?m brflwitlor

DoúgCEWaMe- 1 1 1 o jVi ^yuri.eom/WawemPo

Aufiutiiru

víww.aisirwítKiLçflm

TtLr |1 1 f 3347-? 1

2

i Orande São Pwto
TeL: ORJ3D-7 -S-ZE2B Qri^iaia iMíídaMS
Dp sígynda 4 seaín 4as B iv 2? hrca-.

Sábadò, dia 9 A-: H horas

Senrt Çfl de n*nd inmnfcü ma Élianto |£aC1

www.abNL»E;.cmn

Ta La lll] 5087-21 T2 Grande Sao- Paulo
7*1.: FBDD-775-31 12 Drmah Localidades

Ftacilni &M7*ZH»
Üc scgurdA á Seal a. dua 8 ái 22 horai

L oja I N FO

Polí web: rtwwintn abril rpm br í-:-|j

Ffl-r tetePEMie; 11144103-8377

Por ç~ mj iLi Lajaât/ilítvLndapwiÈbMni : jm.fcr

Fublludatfe

PafiariLncrtrna INFO n-sue oa^E

TaL: ímf 3ÜB7-21Q2 Sic Paulo

TeL: 1211 25— giOOPiod* Jpnuim

TtLi H1t30a7-S75?OutfBsptT!í«

wVrVr.pubbBliriL.COm.lir

firmiiHes da IMFÚ

Para u tar aelns. logos e olar qualquer

draliüLdü édiíúfiB 1
. Od SHFfl, il-íum

e-maii pam permissatsinriHisibfpLcam.br

Nenhum malErial pode ser rfpmdur.do
sí-n julans-áçãa par cs-rfilO.

Venda da conteúdo

Para I
. P-neiaroçantcúria t-driarial

dá INFO { ri'i quaiauer iTiigia., g e-nuiL a

atá-TidiTfienlo^cdnleifdeexpresse.coni.br

Para íaie r nçpnm,* 40Ç pnginn-. dj reyiiü.

ei-.i;u eifl lOritaLo com reprirlmlQ^ aarit.

wm.br

Copyright

0 copyriq h( dfsta rwista t cxdLLP&ivb Úá

Édriora Abril a nepradução e prgit^sa

I
SAIBA QUE:
4 » IHFO « ãc acena doaçtet de hp^war-e

€ soltuqnp dl caçais palrannj-JcL pOf

rorn-ecedor-esde lecnglggiq

4Gl ariiqüs ass ^aíSús pelas ídLu^^tas

5 i INFD rjq-RMpn- ..iTn ratÉdd,r ..in>*nte

a opinião da rievisia
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MASHUP

Luz, câmera, grafite!
—^ 0 light painting

H
é c que você não está vendo", diz o grafite i ro paulistano Zczão, A técnica vem se tomando popular hà

algun$ meses, mas ele a pratica desde 2000, Com uma Lanterna, por exemplo, e uma câmera digital com tempo de

abertura ajustavel, Você vai desenhando com a Luz", explica. É em fotos como a exibida acima thttps//t

i

nv.ee/zeiaotp i,

capturada dgranis alguns Segundos, que 0 grafite será vesto. Acostumado a ilustrar também com tinta algumas

ga Lerias subterrâneas peto mundo, o grafiteiro acaba de expor seu trabalho na Galeria Choque Cutturat, em
São Paulo. A exposição contou com assistência, segundo Zezão, do parceiro e fotografo Gal Oppido.

18
PROGRAMAÇÃO
00 BEM

20
6ADBÊTS PARÁ
PRESIDENTE ivl/i

22
0 ARTISTA DO
STÀRCRAFT II

i rgilifi* J ÍIllíIIA,^ Nr Ij Aiíiílt . C!
|
AG OS-TO 2010 * INFO 1 7



MASHUP_

PROGRAMACAO
DOBEM'

Bits poderão s^Lvar vidas em desastres

naturais no Brasil. O urbanista. Felipe da

Souza e o desenvolvedor Pabto Vieira

cuidam no pais da organização

internacional Randorn Hacksof

Kindness, ou RH o K. 0 movimento
chama voluntários para criar software

capaz de fazer alertas, prevenir e aliviar

os efeitos de catástrofes sobre a

população, 0 RHoK começou em
Washington, tem apoio de Google,

Yahoo! e Banco Mundial e promove
maratonas programação, Por aqui,

a primeira foi em junho. Vieira negocia

iVizer outra neste semcstm Leia mais

em http://faiUvVFra q rama caoBem.

Um hdckerspace
no Brasil?
Hackerspaces sào espaços com
" componentes eletrànrcos, ferra de

í-plda, mülíím&Era. fonte de- extensa c,

osciloscópio" e outras tyraqurtanas

para projetos tecnológicos. diz Felipe

lanches, desenvolvedor e um dos

Idealiiadores do Hackerspacesp.

A insp«raçao vem de centros como o

Noisepridge IftjfoJ, nos Estados Unidos,

voltados para criação e modificação de

programas c máquinas. No Brasil, tudo

ainda è só uma ideia, mas o grupa,

encontrado em hltp://h3ckerspace.ning

com r pensa em ter sede na Caso úe

Cultura Digital, em São Paulo.

Olha o que
achamos!

A IRFO está de casa nova e,

como sempre acontece nas

mudanças, o monta desmonta

imuse ã lona vários cacarecos

tecnológicos perdidos no fundo

dos armários, Confira algumas

dessas srslhasr

FURADOR
OS DISQUETE

"Duplicava"

a capacidade

dos disquetes

de 720 KB

d
SISTEMAS
JURÁSSICOS

Achamos de

OS/2 Warp.de
IBM. a Windaws
Me lacrado.

MÍDIAS zip

Nâo, isso não
ú um disquete

gcrducho, ê um
disco Zip de 1 DD

MB. Lembra?

• w
Vf L

E A DOLKA LEVDU

As ponlacom

nascidas na

euforia da web
se lo ram, ma&
os cari pês

ficaram..

PROGRAMAÇÃO
A LENHA

0 Visual Basic

1.0 arrancou

suspiros. Já

a régua: DOS/
Unix...

Heróis de bolso
Cientistas estio tentando criar gadgets capazes de
ajudar o pia neta. Ra Universidade de Columbia. nos

Estados Unidos, o palmtop Sony Vaio VGN-UX à usado

para mostrar onde há maior concentração de monóxido de carbono. A tela do gadget exibe o

rastro do gás, em realidade eumen lacta \vep fotol Jà o Departamento de Defesa do 5 Estados

Unidos trabalha com protótipos de smaiiphones que detectam gases léxicos. Os aparelhos

alertam o dono sobre perigo, além de avisarem as autoridades em ciso- de emergência.

A gigante da tecnologia Quakomm está estudando como trazer o produto para o mercado.

l£IWFO AGOSTO 2010 v: ^ bf



MASHUP.

Gadgets para presidente
inspirados em Barack Obama, os candidatos à presidência entraram para valer na rede.

Veja quais gadgets eles estão usando na campanha:

NotebüOk:
Vaio SR530A
[Sínlyl, com
Ubuntu
1 0.04 LTS

Smarlphone:

Messen-ger

GT3iDGSM|LG]
Netebookr
$75 (Posifiwl

Notebeaks.

Infüway Note
W7210 [Itautect

e Eee PC
1101 HA [Asus]

Smartphone:
E72 (Nokial

Levy Fidélix

IPRTB)
Smarlphone-
íPhone 3G5
Netbook: Vaia

VGN-P730A
(Sonyl

José Maria
EymagMPSDCl
Notebook; Vaio

VGN-FZ250AE
ISonyl

Rui Pimento

Nutebooks:

Macbook
Pro lApplel

e Pavilion

dv2Ü0Ü [HP|

eary Brfllsma -

Numa Numa Bcy

Obs: Jose Serra IPSDBI preferiu não divulgar seus gaogets van Pircheuio ÍFCBS disse ler ym desktop Samsung, sem inlormar mndElo.

LEMBRA DELES?
Q que feE?

Cantou e dançou empolqadamente a

música dance Drügosteü Din Te,1

, a

me&nrtó qge virou base para o sucesso

no Apê, do latino.

0 que anda fazend ê?

Criou a Numa NelworSí, rede de sites

de vídeos virais e venda de produtos.

Tênis com termostato
$eus pés íiçam gelados no inverno

mesmo dentro do lenis? Alunos do

Serviço Nacienal de Aprendizagem

Industrial iScnar) de Franca. no pnlerror

de São Paulo, criaram os Hyfcmd íbermic

Shoes, que têm controle eletrónico de

temperatura, para aquecimento ou

refrigeração. Ü calçado conta com
pastilhas de cerâmica que geram calor.

Quando a comente etélnca passa por

elas, uma das faces esquenta e a ouíra

esfria, num Fenômeno chamado de deito

Ffettier. 0 tênis, feito de reoprenee lycra,

c indicado para diabétscos e esportistas.

Pana que ele funcione com pilhas AA,

com autonomia de apenas ê horas.

O que fez?

Gravou discos com versões de músicas

da Madonna com letras em português

e arranjos toscos.

O que anda fazer do?

Desistiu de cantar e mora em Londres,

trabalhando com eventos. Saudades 17

Ela está no Twitter. @gízel#siLveíra.

O que fez?

Gaguejou numa entrevista ao vivo

para a TV local. O vitfeo virou Febre

no YouTube.

0 que anda fazendo?

Voltou a t robalha r com o n u t rio oniste,

depois de gravar vários comertsâis.
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MASHUP

# *

0 ARTISTA DO STARCRAFT II

Ha 12 anos,, Fausto de Martmr descobriu o game do estraiégia SiarCraft. Ficou.

lÃQ maravilhado que passava madrugadas modelando personagens inspirados

no)ago. 0 brasileiro foi parar na Blizíard e tornou-se um dos diretores de arte

de StarCrafl ít— Mrígs 0/ Ubtrty* Veja o que ele disse à INFO.

Mlí. AlhMA

ITEM 0 que evoluiu do primeiro

StarCrafí para o segundo?

O StarCrati II

é totalmente sm 3 D e
4
natural mente,

muito mais rica visualmente. Em
12 anos, houve um grande avanço

tecnológico que faz diferença no&

gráficos. Dá para inserir mais

elementos, detalhes 0 game tem

cerca de uma hora oe animações pné-

rendtnzadas (vídeo &[_ A nova Versão ca

rede (para jogos multipLayeri, a Battle.

net, lambem ganhou upgrade*. Agora

ela guarda o histórico de vitórias e

derrotas e, assim, coloca jogadores,

do mesmo nivel em combate

mm
ai:fi3 Como é organizada a produção

artística dos games da Blizzard?

Oliimiiai Enquanto um time Fa^o

desenvolvimento do jogo, ou Em cuida

do cinematics (animação em video que

CENA TECH

FSSETS mttíOS SAO
FfíltTASTlCOSf TOVO Difl

oesCURSO UM UOV0 OUE
FACiUZA rt MiMrirt

3|uda a contar a historia do garpe).

S|o eqüpes que sempre fazem um
bate- bola pana conseguir fazer a

h istona fluir e. ao mesmo lempo,

manter o joge interessante. 0 trabalho

da área de cinematics tem um processo

muito parecido com o de produção

de filmes. Eu cuido de uma equipe de

20 modeladores, que criam personagens

e também eenârios-

mm
iíl\í 'l Onde os artistas da Blizzard

buscam inspiração?

Miirjjurf] Obsorvo coisas reais. vejo

Fotos e assisto a filmes. For exemplo, no

trai ler de cinematics do StâfCraft If, hà

trechos em que tivemos como referência

uma tá b rica de carrcs, onde ba solda e

faíscas [h ttp ://bit.lv/c inemastarcraf t

2

1

.

Mesmo quando se trata de fantasia,

é preciso mostrar elementos que

permitam às pessoas encontrar

similaridades em suas vidas, para que

elas se identifiquem.

iwiiim

1171 Jil Como você conseguiu um
emprego na Blizzard?

|p]=j:M:iiri
rn Quando ou ere estudante

de propagando e marketing, com

22 anos, fiquei impressionado com

o primeiro StarCraft. faa época, não

sabia que poderia Fazer 3D em casa.

Quando descobri, comecei a de senvolver

trabalhos inspirados nos da Blizzard.

Ficava até as 3 horas da madrugada

trabalhando, buscando chegara um
personagem que me devasse satisFeito

como artista 30. Falei para meu pai

que queria tranalhar Lá. Até Larguei

a faculdade, Coloquei mau trabalho

na web e a Blizzard entrou em contato.

Fui para os Estados Unidos para fazer

a eninevi stã e eonsegu i o o mprego

.

Moro na Califórnia há oito anos.
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MASHUP_JOHN C. DVORAK

JOHN f, PVOHAK

£ JORNALISTA

AMtRiCANO E MORA NO
VALt DO SILÍCIO. NGB

RAROS MOMENTOS EM

DOE SE CANSADA
TECNOLOGIA, MODA

SEU DIAL PARAFDTOS

EVINHOE

Um jornal na
tela não é

melhor que no
papel. Mas as

pe$$oa$ acham
que o novo é

sempre melhor

GUTENBERG E O iPAD
TABLET E SO UM LEITOR DE MÍDIA. POR QUE TANTA ALGAZAR

O iPad entrou no mercado como
um iPhone gigante com menos
funções que e iPhone e menos ainda do que
se imaginava npm tablet PC D iPad não serve

para desenhar, já que não usa caneta. Nâo
reconhece a escrita manual Presta-se apenas

a recepção de conteúdo. Ou seja, é um leitor de

fcivrcs e jornais. Se é sc «sso, então uma página

de tola à melhor que a página impressa? Será?

Ha um exercício que faco de vez em quando

para me ajudar a entender se uma mudança
lecn&logica è de Fato um avanço Vou

fazé-lo agora A ideia é inverter a tinha do

tempo e apresentar o resullado no formato de

notícia. Cenário: o mundo sempre teve o iPfld

como dispositivo para a leitura de revistas e

jornais, impressão em papel nunca existiu.

Subitamente, uma nova empresa aparece com
a imprensa e deccde competir com o velha

lecnalpqia - o iPad. A noiicia seria assim-

CUPFRTlNO, CALlFORMA - A Gutenberg

Pnfíttng Company anunciou hoje nova versão

do sâu sistema de arquivamente e distribuição

efe conteúdo, assim como uma série de novas

máguínos de impressão capazes de produzir

os chamados "jornais ", torneadas diariamente

em mflhões de cópias. A companhia, çup CÉÜ
é Stevé Gutenhefg, revolucionou o setor com
a técnica de tinta- sobre-papel que permite

aos usuários ler e colecionar as informações

que adquirem. As páginas sãú impressas em
pacotes portáteis que podem ser enlaçados

na estante para futura referência.

O conteúdo desses pacotes, chamados jornais,

livros e revistas, nâo sc quebra facilmente nem
pode ser apagado por acidenta. As publicações

em papei também são mais baratas de produzir,

embora seja mais complicado distribuídas.

Gutcoberg imagina o dia em que o que ele chama
de bancas de revistas*' e livrarias " vão se

tornar tão comuns como os postos de gasoíina.

Essa visão, tida como um sonho impossível,

recebeu fortes criticas na mídia.

As vendas do iPad vêm caindo desde o

surgimento do primeiro jornat, enquanto as

ações da úutenberg crescem rapidamente.

E difiai dizer até onde irá essa tecnologia.

Mas* para muitos, o futuro do iPad e da teia

de computador es ia em perigo,

Bom, você percebeu a coisa. Já inverti a

Unha do tempo de várias mvenções modernas

e rapida mente determinei quai 3 melhor ideia

Mas, ê claro, as pessoas estàc treinadas para

se apaixonar pelas coisas novas. As modas
mais recentes sempre parecem melhores.

Então, você se acostuma com os novos

mecanismos de dislhbuição de conteúdo.

Eles vieram para ficar. Infeliz mente, o melhor

mecanismo — rm pressão em papel - está

condenado Isso è errado! Mas fazer o que? O
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MASHUP DON TÂPSCOTT

DON fÈ.PÍCÚ11

É CA^aOENSE E

AUTOR MS UVR05
WiHWQWÇS E

GRílvPN yp Qi&TAL

QUANDO ESTAfQftA CO

computador, ELE

CORRE RAPA 0 P'AfcO

Empregados
da geraçao net

ajustam-se
perfeitamente

às novas
corporações

VIVAA GERAÇÃO NET!
m

COMO A TURMA QUE CRESCEU BANHADA EM BITS VAI MUDAR 0 MUNDO

Quando 5e considera como a

sociedade vai mudar no século 21,

a maioria das pessoas concentra- se nos eleitos

das tecnologias digitais. particularmente

^ internet. uma Força iyualmente

importante que vai moldar as instituições

da sociedade nas décadas vindouras^ o

amadurecimento Pa geração not. Nascidos entre

397 ? e 1997
,
esses adolescentes e jovens adultos

cresceram cercados de dispositivos digíiaise

inlormações. Ém 2(10 , os mais velhos dessa

geraçao fazem 33 anos. e os mais novos, 13 ,

Os jovens atuais Formam a primeira geração

a crescer "banhada em bits ', c por isso seus

cérebros sio diferentes. 0 melhor indicador do

per til dos cérebros no futuro é a maneira como

os jovens passaram seu tempo enire B# 16 anos,

Esse è o período em que o cérebro humano está

em construção, com s@V5 circuitos e conexões

smápticas. Se vocé passa 24 horas por semana

vendo lelevjsáo, como Fez minha gei ação. obtêm

certo tipo de cérebro. Mas se vocé consome
o mesmo intervalo de tempo com tecnologias

digitai^ isso lhe dá um tipo dile rente de cérebro,

CompRnhras multibilionârias mais espertas

reconhecem que 3 mova cão costuma começar

nos bordas. Cada vez mais, essas organizações

hierárquicas esl ao adotando modetos de

negócio colaborat.ivos H nos quais massas de

consumidores, empregados, fornecedores,

parceiros comerciais e até concorrentes

criam valor colaborai ivamente, sem controle

gerenuai direto. Isso acontece por cause do

declínio do cuslo de co la boreçj o trazido pelas

tecnologias digitais. 5e um exército em marcha

cerra da ao som de música ma reia l servo como

metáfora para o local de Irabalho de ontem, o

ambiente produtivo do Futuro será mais parecido

com um grupo de jazz - no qual os músicos

improvisam criativamente em torno de um tema,

Em pre g ados estão d ese nvolvendo soas próp rias

interçQneKÕes olormando equipes multifuncionais

capazes de interagir em tempo real como uma
Força de trabalho global Relaxar hierarquia

organizacionais e dar mais poder aos empregados

são ações que podem tevar à inuvaçáo mais

rápida, estruturas de cuslo mais baixo, maior

agilidade, -melhor resposta aos consumidores

e mais autenticidade e respeito no mercado.

Empregados da geração nei ajustanvse

perfeifamenleá nova corporação. Elos são

espertos, confiantes. otimistas, liberais,

criativos e independentes — o que os transforma

num desabo gerencial. Para atenderás suas

demandas por mais oportunidades, de aprender

e por assumir mai& responsabilidades, além

do ler respostas imediatas, melhor equilíbrio

entre trabalho e vida pes&oal e relacionamentos

mais fortes no local do trabalho, as empresas

precisam allerar sua própria cultura e lèc nicas

administrativas e, ao mesmo tempo, continuar

a respeitar as necessidades

dos empregados mais

velhos. Cultivados

adequada mente, os

atributos dessa

geração serio ume
fonte fundamental de

inovação e vantagem

competitiva para a

empresa. O

MÉOKjirt ?pni52í ihfo agosto zptqí fy hTTTm ITMftK



MASHUP DAGOMIR MARQUEZI

ÜA6QMLR MAFIDÜÉIl

M-IWE EM SiO PAULO

m fuso horAmo
0€ MOSCOU

Mister Rains
não fica

sabendo do
artigo sobre a
expansão dos

leitores

digitais.

Jornais de
papel não têm

update

EU E MISTER RAINS
AS DIFERENÇAS ENTRE VIVER ONLINE E GFFLINE

4h40 (São Paulo), 3h4Q [Nova Yurkl: Tra balho
em casa, Lutando contra o sono. Meu
computador recebe- o download ca nova edição do

The New York Times. Pago uns 1 0 dólares por mes
para ler todos es dias o formato digital

assim que ele hca pronto. Leio d jorna L num reador

próprio, que seque uma Ingira nova de leitura

Ele chega distribuído por seções convencionais

— Mundo, Esportes etc. Em Artes, encontro a

resenha de um livro que chama a atenção : Etenraf,

a Memory ef Terror. A autora, J&ssira Stern, è uma
jornalista especializada em terrorismo. Dentai

é um livro aulob-ogràlico e explosivo: ela conia

como foi estuprada aos 1 5 anos, junto com a irmã

de U. Faz conexões interessantes entre violência

sexual e ternonsmo. Fiquei com vontade de ler

Ness# momento-, mister Paul Rains dorme em seu

apartamento no Upper Easl 5 ide, em Manhattan.

5hQ3 |;SP], 4HQ3 |NY|: Entro na Amazon e procuro o

livro. Á ve rsào digitai custa 1 1 dólares. Compro.

Em 9Q segundos um e-mait da Amazon mande o

link pera download. 0 livro ò aherto no meu Kindlo

para PC. Mister Rains continua dormindo.

5h45 (SP], 4h£& |NY|: D Sono me abandona de vez

quando a cebe de ler o primeiro capitulo. É o relato

cru de um estupro. Mister Rains dorme.

?h18f5P) P 8h15(NY]: Agors durmo. Mister

Rains acordou e té sua edição em papel rio NYT
enquanto saboreia o breakfast.

1 0h03 ISPI. 9h03 |NV); Mister Rains leva o jornal

na pasta para 0 escritório de advocacia na “lÉth

West. Eu durmo.

1 2h3D [SPI, 1 1H30 INYI Acordo e Sevo meu
netüook para o banheiro, onde leio um artigo da

ediçào de dois dias antes. I Mister Rains também
queria ler o texto, mas sus empregada Nazel

jogou fl jornal foral. Vejo nas atual izações de

reader que há um novo artigo sobre a rápida

expansão das vendas de livros eletrônicos e

assinaturas de jornais online. Mister Rains

aproveitou um inlervato entre dois di entes para

ter o que faltava do jornal Chegou ao caderno

de Artes e descobriu o artigo sobra Demat.

Decide compre r. Assim que der, Não fica

sabendo do artigo sobre a expansão dos Leitores

digitais. Jornais de papel não têm update

1 4h47 lSP].13h47[NYl: Volto do a lm oço

e res pondo os e-mails urgentes. Leio o

segundo capitulo do livro de Jessica Stern.

Ela relata como foi desacreditada pola policia

de sua çidadezínha. Como doscobr.u que seu

estupre dor fez dezenas de vitimas entre as

mulheres locais antes do ser preso e se suicidar

na prisão. Mister Rains sas para almoçar Passa

na Bameo & Noble da Quinta Avenida o pergunta

por Dentai Acabou, informa o vendedor Mas

se ele- quiser, um exemplar pode ser levado

até sua casa assim que a nova remessa chegar

Bastava deixar pago num rios caixas da Livraria.

Õ senhor Rains paga os 25 dólares com o cartão

de crédito e volta ao trabalho.

Três dias depois, o senhor Rains recebeu seu

Livre na portaria do prédio. Eu |á tinha acabado

de ler o meu e eslava baixando outro. O

tNFD AGOSTO



MASHUP SANDRA CARVALHO

OS BILIONARIOS DO BEM
SUPER-RICOS QUE SABEM ONDE COLOCAR O DINHEIRO

&AN0*A CARVAÍ.H&

É DIRETORA DO PORTAL

ECAME E NáQ VÊ

NENHUMA GRAÇA EM

USAR SEMPRE O

MESMO GADGFT

Paul Allen
anda seguindo
os passos de
BiLL Gales em

filantropia

Quase todo mundo conhece o lado
excêntrico de PauL Allen, co-iundador

da Microsoft que enriqueceu com TI ainda jovem

ê depois decidiu aproveitar 3 vida com outros

assuntos muito mais leves, como esportes, música

e festas de arromba em Monte Cario. Ele comprou

0 time de futebol americano de sus cidade,, o

Seattle Seafrawks. construiu um museu para

0 guitarrista morto Jimmy Hendrix, se divertiu

como dono d & um dos maiores iates do mundo,

chamadi *223^B '>amo™u mulheres famosas

como a tenista Monica Seles. e. sem vergonha de

ser um eterno adolescente, çomprgu a cadeira do

Ca-prtáo Kirk, de Jornada nãS Estrelas. Quer mais?

Allen também manteve, concomilantemenie, uma
vide de investi do r mais ou menos bem-sucedido.

Apostou em algumas empresas que náo deram

certo mas acertou no geral. Segundo a reviste

americana Forbes, especializada em calcular

fortunas de magnatas, entre Microsoft e outras

aventures comercieis, ele amealhou etè março

13,5 bilhões de dólares. Nada mau, mesmo para

um fundador da Microsoft. Agora aos 57 anos,

recém-saido de um iratamenio contra câncer — 0

segundo de sua vida
,
Allen acaba de perpetrar

sua ma-or e melhor excentricidade: decidiu

deixar pelo menos a maiúr parte de sua fortuna

para empreendimentos filantrópicos.

Foi um apeio de seu velho colega BillGaTes,

que anda em campanha para convencer gente

endinheirada como ele a lazer 0 hem, -na

companhia de um dos maiores investidores

do mundo, o também americano Warren

BuFfet. Allen já tinha doado 1 bilhão de dólares

antes, e seus assessores dizem que ele já

planejava privadamente doar a maior parte

de seu dinheiro no fim da vida. Agora assumiu

puhlicamcníe o compromisso. Gales. como se

sabe, transformado em filantropo praticamente

Full time, passa os dias atualmente ocupado

em melhorar a educação e a saúde do mundo,

combatendo da malária à aids, da ineficiência

nos investimentos de caridade á falta de tostes

padronizadas nas escolas. Suã fundação acabe

de ganhar mais 1,6 bilhão de dólares de

0 uffett
r
q ue vem sc somaraas 35 hí l bòe s já

arrecadados anterior mente. É, claro, a maior

ONO americana. As iniciativas de Gstes na

área de educação, particularmente, têm lá

seus críticos, que 0 acusam de levar a cultura

empresarial a um campo onde ele não deveria

estar presente, mas náo há como negar qoe

0 sujeito tem se esforçado para melhorar

0 que vê a sua volla. E quando ele se junta

com Allen, há sempre a possibilidade de algo

d uradouro sa i
r d esse enco nlro O
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RENATA LEAL

De férias na África do Sul, depois da Cepa dc

Mundo, o jornalista e apresentador Wittiam Oonfier

narnou momentos de sus viagem com a famflia e

compartilhou fotos polo Twitter. De repente poetou:

"Taí o quarto do hotel visto de meu lado da cama

neste momento", Quem clicou na Linlt, abriu uma
foto complctamentc preta. Êm 12 horas, a imagem
havia sido exibida mais de 2 000 vezes. Quase 15

diae depois, o número passava de 29 OOQ.

Nos Estados Unidos, alguns dias antes de anun -

ciar por qual time jogaria na próxima temporada da

NBA, o asiro LeBron Jame$ criou um perfil no

Twi.lt er. Três tioras depois do p ri metro tuíle, ele já

tinha quase 150 000 seguidores. Em 17 horas, batia

os 220 000 e. menos de um mês depois, os 5DQ QDD-

Nd Rio de Janeiro* hi cerca de três mesas, a roti-

na da secretária mumcipat de educação, Claudia

Cosüm mudou. Entre segunda e sexta -feira, por vol-

te des 6h30 da manhã, seu perfil começa a se inurf-

dar de íuites. Eta taz um apanhado de notícias que
;

pcssam interessar a professores, a maioria delas,

pcstadas de um smartphoue. Claudia não criou seu

perfit com esse intuito — queria apenas conversar

com a NI ha no exterior —
,
mas eo nn aço u a ser segu i

-

da por professores e decidiu a dólar o serviço como

um canal de comunicação. "Conto sobre as escolas

que visito e aproveito pare tirar dúvidas", diz, Clau-

dia tem cerca de 7 500 seguidores.

Os três exemplos acima mostram que o Twitter

estreitou laços diretos inexistentes ou raros até

i *-

CAPÀ„TWITTER

40 FERRAMENTAS 43 MONITORAMENTO 44 EXTENSÕES 45 REDES SOCIAIS
4Í SMAR TPHONES 46 COMO FAZER 47 ETIQUETA 4S HASHTAGS 48 PERFIS 5Ci PERFIS GEEKS
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agora, somados a uma caraclerisíica essendah a

instantaneidadc. Desde que surgiu, o Twitter passa

por constantes mudanças — jm resultado direto

de ação êj da vomade dor-, próprios usuãnos. Da

pergunta "0 que voce está fazendo agora?" para o

slogan Descubro o que está econiecendo agora,

em algum Lugar do mundo", o microfaLog mudou o

horizonte que antes era de um comportamento

maia egocêntrico para um coletivo, principalmente

tom o com parti Lhame nlo de informações c experi-

ências. O memento agora, no Brasil, é de consúli-

dação e amadurecimento. isso significa que oTwii-

ter está saindo de um grupo de primeiros usuários,

os early adepters, para atingir uma faia a maior de

pessoas. Ainda assim, ele está longe de se popula -

rizar de verdade, afinal grande parte dos usuários

da internet náo vê conteúdo nelevante no Twitter.

t d ific i L es r im a r q oan ta s pessoas u ssm o Twi i ler

no mundo, mas de acordo com os úttímos dados

oficiais, de junho, o silo tem 105 milhões de perfis

criados, alrai 190 milhões de visitantes úmeos por

mès e seus usuários geram £5 milhões de luites

por dia — quase 2 bilhões de tuíles por mos. É pre-

ciso (ovar em consideração nessa conta que 75%

do tráfego de mensagens vem de aplicativos e não

do próprio srle,, o que torna os números ainda mais

impressionantes, É petos aplicativos também que

são gerados íü% dos tuíles.

Em um ano e meio de uso mais intenso, os bra-

sileiros ainda veem os grupos de comunicação e

marketing como os mais assíduos. Mas nosúUimos

seis meses cresceu o número de celebridades que

encontraram no Twitter uma forma de humanizar ô

contato com o publico e fortalecer sua imagem. No

lopo do ranking nacional hoje está o apresentador

Luciano Huck, seguido pele técnico da seleção bra-

sileira de futebol, Mano Menezes, e pelo perfil do

programa Fantástico f o ranking na pagina 5 f).

0 Twitter também vem se firmando nas buscas

insiantãneas, gue permitem ler uma ideia do que

>.

. ] Você conversa muito

com seus lãs. Como é essa

interação com o público?

Estou bem pnâ-

fcima dos meus fãs pela mlernet.

Temos uma relação transparente

e respeitosa, sem intermediários.

Descobri que quanto mais perto

do público o artista vai, mais

enriquece seu trabalho. 0 contato

direto é imprescindível.

TUÍTES DO TRIO ELÉTRICO
A cantora Claudia Leitte aderiu ao Twitter e agora

usa a ferramenta para conversar com os fas. Com
isso. já arrebanhou mais de 800 000 seguidores.

Adora meus lãs e quem me
acompanha o faz por entender que

temos alguma afinidade, algo fone

que ngs aproxima.

iiitiniiiiiL

; i I Em média, quanto tempo

você dedica ao Twitter por dia?

rHFJJJ flffl Às vezes passo horas

na internet. Antes, ficava meitando

no orkul. Hoje fico tuitando. Goslo

de me relacionar com meus fãs h

ler o que eles escrevem e passar

Você fica impressionada

por ler mais de 805 OOQ seg ui-

dores?

CLAUDIA Nao, fico muilü feliz.

minhas mensagens. Pena que o

tempo seja curto e muitas vezes só

consiga abrir o Twitter na hora de

dormir ou de madrugada.
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está sêndú mais comentando na web a qualquer

mo mente . Aí ua Ltne me, o voLum e total de bu scas só

pende para o Google e |á ultrapassou o Yaíioo! o o

Bing somadas. Bií Stone, um do 5 fundadores do

si te, afirmou em julho que o TWitter alcançou 24

oilhóes de buscas por mês — 27% do total compu-

lado no mesmo período pêlo Google,

Um dos fatores que atrasam a popularização da

terra menta no pais é 0 ámda baixo acesso â inter-

net pelos celulares Com s coneaao pelos telefo-

nes, a experiência da uso melhora e a adesão ao

T Witter é acelerada, Nos Estados Umdos, 0 acesso

a redes sociais pelo celular vem crescendo. Só o

’ Witter recebeu um acréscimo de visitantes do cer-

Là de 300% em um ano, de acordo com dados da

:onsultona comScare. "Aqui, o Twilter não e t|e

copular quanto nos Estados Unidos porque não hã

ranto acesso pelo celular”, diz Mariha Gabriel, CEO

üü New Media Deveio pers e especialista em redes

sociais. Várias coisas se popularizam mais com a

internet no celular. Ela vai mudar a dinâmica de

dados das classes C, D e E ', afirma.

Foi justa meníe & uso pelo celular que motivou 0

e ng en beiro elá t rico Rica rdo Fe rn an tfes, de 32 a n os,

a aderir de vez 30 Twitler, "Criei meu períil dois

anos atras, mas demorei para pegar gosto ", diz.

Com 0 acesso móvel, feito por um smartphone com
Andmid, ele encontrou na indicação de links e no

dinamismo das informações curtas um eslímulo

para usar 0 serviço,

No BrasiL» segundo 0 lbop« Nielsen Online, em
maio ioram 10,7 milhões de visitantes únicos no

Twitter No mesmo mê$
f 0 crkut teve quase 27 mi-

lhões de visitantes únicos aqui. "A popularização

do Iwitter no Brasil foi diFerente d 3 quê aconteceu

com 0 orkut, No Twilíer, eÍ9 ft>i me is d & cima para

baixe, com early a d opte rs. amantes d!c tecnologia,

mídia e artistas", diz Renato Shirakashi, fundador

da Direcí Labs. Para ele, embora 0 Twitter tenha

menos penetração, seu poder de repercussão é

Gabriel

Pinheiro:

estagio na
criação da

agência

DM?DDB veio

por meio do
retuite de
um amigp

As cifras do twiUsr

t05 MILHÕES DE PERFIS POSTAM 65 MILHÕES DE TUÍTES POR DIA

.
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R ica rdo

FernandÉÊ:

o smartpbem?
mudou a

rçiaçèç do
engEnheire
ddm Twitter

grande porque entre seus usuários há mais in-

Nuenciadores. Fntre u&uórios do serviço, a

mídia desempenha um papel importante. "Aqui, o

papel informativa da Twittor é Forte, Muitas repor-

tagens da mídia começam a se relLetir nele", diz

Raquel Recuero, professora e pesquisadora da

Universidade Católico de PeSotas.

EMPRESAS OlNÃMfCAS
0 que es tuiteiros Buscam num perfil empresarial

Relevância de conteúdo

Promoções

Interesso nosprodulos

Acorr-panhar lançamenlos

Admiração peta marca

(Tirar dúvidas

S3 Fazer crílicas

UJJüutro

i im “t n w>ji= a üHDUfic.* Pún *M4t>rwrrTEF

Mais seguidores, mais influência?
Quando começou a tuitâr

fe
Luciano Huck chegou a

sortear prêmios para alcançar mais seguidores.

Conseguiu superar o então tider Mano Menezes e

foi o primeiro brasileiro a bater a marca de

1 mitháo de seguidores. Atualmente ele |à ultra-

passou os 2 milhões. Mas até que ponto o número

de seguidores ê o que realmente importe? D estu-

do fcfedtndo a i nHuència dos usuários no Twitten a

fetéctã dos milhões de seguidores, conduzido no

Instituto Ma* Plançk, na Alemanha, apontou que

nem sempre os perhs mais populares sào os mais

releva ni es o retuitados. "Não existe uma definição

clara sobre o que é um usuário influente. Não ne-

cessariamente quem tem muitos seguidores 4 in-

fluente", dii Fâbriçío Beneuenuto, pesquisador dd

departamento de Ciência da Computação da Uni-

versidade Federal de Minas Gerais, um dos mem-
bros do estudo. A pesquisa mostrou que a cantora

Bplney Spears, por exemplo, tem muitos seguido-

res, mas mat e perecia no ranking dos perfis mais

retuitados. Êm gorai, es maiores indUces de retuí-

tes estavam entre os veicules de comunicação,

como a rede americana CNN. 'Cs perfis mais im-

portantes estão entre os 1 00 eos 1 000 mais segui-

dos e não- no lopo", diz Sérgio Vetenie presídenle

da agencia DM? DDE. Para elo, a tradução correia

2h INFQ í AÈClSTb ?Ü 1 D .w, :
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si". : termo folLc-wers, em inglês, deveria estar

T
T = : *ra açamparthar Hp que para seguir

p a ®laçãa entre segurrtos e seguidores costuma

jps- :r õi características da perfil e da própria pes-

m - As íelebndades cosiumam seguir pouco, mas
k - alto seguidas. Enquanto isso. quem segue bas-

§ 'ambém é muito Seguido coâtuma ter fama

. flanar ue relaçionamofitg. pela qualidade

oartif. aíirma BelhSaad. professora da Esco-

: Z muni caçoes e Artes da Universidade de São

: ^ara ela, como o Twitter tem um mecanismo

. :o-3 ü número de seguidores, ele mexe com o

; fim a iníLuincia rius pessoas. "O que vale mes-

í i relevância Se uma pessoa começa a postar
- - inleressâdlffs, deiaa de ler relevância,

r ; : jtr>da era digital ", afirma Valente.

alho na TV
-T- t = ^opa do Mundo, entro junho e julho na

_j ” Sul. o Twitter nunca recebeu tantas men-

sr~j = multa meam ente, T&nte que osMe caiu em
-

1 mentos. Quem os lava lá pode observar

_ = : 3 S do tu ires durante os jogos, sobre joga-

r: = erros de arbitragem e até propagandas.

E- i - :os coletivos pelo Twilter lêm marcado

« relação com o serviço, sobretudo no

ei As pessoas eslio usando muito o Twiti&r

DESIGN BRASILEIRO
NO TWITTER

0 designer brasileiro Vitor Lourenço tem
apenas 22 anos, mas já trabalha ha sele.

Soa última façanha é ajudar a melhorar
a experiência de uso do Twitter,

Desde querido você trabalha para o Twitter?

I
T
Í i í »1 1 T'

T

J 1 :1 4 lM»1 Com ec ei em abril de 20 DG. Recebi o

contato do Evan Williams (cofun dador do Twitter] depois de

ele ter çgnheizjdP um software que desenvolvi, o FoodFeed a

Trabalhei remoíam ente poro o Twitter durante um tempo

e depois me mudei para Si o Francisco.

HM
H3Ü '! Ó que exalamenle você faz e como é seu trabalho no

dia a dia?

ESnUHHO Hoje trabalho em tempo integral como
designer de produto no Twitter. Minha miina se divide entre

o design e a implementação de navas funcionalidades

e melhorias na experiência de uso. Trabalhamos em
um ambiente ágil. com poucas interrupções e espaço

para concentração, ao mesmo tempo em que temos um
ambiente bastante descontraído. O escritório do Twitter

lem uma atmosfera inspira dara

íUlilíf

Quais ferramentas que baseadas na APf do

Twitter você usa-?

wmmsa o Twitter no iPhone e o Tweetie no

Mac. Existem milhares de aplicativos desenvolvi-

dos para diferentes plataformas. Para atar usos

criativos, }ã exisiem plansasque tudam quando

precisam de água e fornos do padaria que

avisam seus seguidores quando o

pãozinho quente está saindg. Não hà

Limites criativos para construir algo

em cima de nossa plataforma.

MM
riTTa O que alguém que se inte

resse por trabalhar no Twitter

deve fazer?

irilif:1g:[*?i1 Estamos sem-

pre coíUraiando profissio-

nais talentosas tfe diversos

lugares do mundo. Basta

enviar seu currículo pelo

endereço http^Witter,

com/j obs, ou seguir a

conta íJ)JGÍnThoFLoc1í para

atualizações relacionadas a

novas vagas e contratações.

iViW.'
1
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Claudia C&stin:

a partir das
Ah30 da manhã
o Twitter vira

um canal de

comunicãçiq
comus
professores

dc Riu

para comenlar coisas da TV", diz Eric Mossa, pes-

quisador e estrategista de mídias digitais e profes-

sor da Fundação Armando Alvares Penteado. "Os

perlis mais seguidos estão muito relacionados á

TV, mas a própria TV ainda não sabe como üsá-

Los‘\ afirma. Segundo ele, esses comentários so-

bre programação da TV mantém um caráter de

entretenimento que era mais comum dois anos

atrãs. quando os usuários ainda marcavam almo-

ços e encontros de confraternização pelo Twiller.

Na onda dessa interação entre o serviço e a TV,

surgiram as ações de "cata. boca", que tiveram seu

ápice durante a Cupa< com p 'Cala boca, Galvào" e

o “Cata boca, Tadeu Schmiar o depois continua-

ram com o "Cala boca. Fernando ALons-e", por

exemplo, Logo depois da cornda de Formula ! na

Alemanha, ern 25 d& julíio. "Sungiu um grande pa-

trulha mento, com um sentimento de Vamos der-

rubara bastilha da grande mídia'", diz GüGi&rdellí,

coordenador de cursas de acues inovadoras em co-

municação digital, da Escola Sopermr de Propa-

ganda e Marketing, em São Pauto. "Os americanos

j ã começam a retiamarde tan toa iermos sero inte-

resse nos Trendmg Topics", afirma.

Twitter criativo

Silvio Meira, cientista -chefe do Centro de Estudos e

Sistemas Avançados do Reaíe (CesaH, usa sou per-

fil nq Twitter também para compartilhar Links e indi-

cações de leilura com seus alunos, por meio de uma
hashtag específica. "Considere os links como maté-

ria dada e eles entram também nas provas", afirma

"Minha sala de aula ê expandida na web". Para Meo
ra. toda a onda atual do Twitter está apenas no mi-

ei 0. Estame b vendo os primeiros capilulos da grarv

de tiislória das redes sociais. Ainda hã pouco

acontecendo perto do que podemos Ve

r

É mas parece

muito porque anles náo tínhamos nada", ú\s.

Empresas sociais

Outre punio impprianie na canso lidaçlo do Twitter

está Uqaúo ãs empresas. Ne último ano, beuve mu-

danças stgmf ícalívas na relação entre consumidorese

mancas, com a criação e a manutenção de perfis Cor-

parativOÊ. Murtas empresas ainda estão aprendendo a

Lidar com as mídias sociais e por vezes seus perfis

têm utilidade discutível^ com informações mera men-

to institucionais. Quem já aprendeu a usar o Twilter,

viu que è preciso- estar sempre atento para Lidar com

um consumidor mais exigente, que nio espera res-

postas na velocidade das cartas de anligamente.

"Houve um avanço muito grande na comunicação

corporativa, o que é muito bom para o consumidor",,

afirma Alessandra Barbosa Uma, CEO da consullona

E.Life, que monitore mídias sociais.

Além de modiMcar sua relação com o consumidor,

algumas empresas levaram o Twitter para sua área

de recursos liuma nos. Dia ria monte, dezenas de vagas

são anunciadas na ferramenta. sobretudo para trabá-

ühos relacionados a comunicação. Quem aproveitou

uma delis foi o estudante de publicidade Gabnel Pi^

ntieire. de 2U anos. Ele viu no retuile de um amigo que

a agência EM9DDB buscavã estagiários para a ánea

de criação. Viajou de Fortaleza a São Paulo e acabou

conseguindo a vaga, depois de uma entrevista com

Sérgio Valente. Hoje, já foi efetivado. "Quando digo que

arrumei emprega pelo Twitter, as pessoas ainda se

espantam", diz. A DM9DDB decidiu quê agqfâ sq com
treta estagiários pelo serviço - o que por si só já ata-

ba sendo um processo de seleção. Quem tuitar, vera.

3ÉJ IHFD
i
AGOSTO 201 Q sm m Cl fl'1%1 4PÍEIMF lALLMI u



0 CRIADOR ESTA ONLINE!
Z om mais de 330 000 seguidores. O Criador faz sucesso entre os perfis fakes,

Z reto do Céu, eLe conversou com a fNFO.

Por q ue e Senhor decidiu

criir i*m perfilm Twitter?

Fíe

'

ha, em época de
~ 3 as sociais,, o Papar do Céu nao

:: iena ser apenas onisciente,

o r j3r&senl& e onipotente. Eu Linha

de 5 ?r. também, online!

I De onde veio Sua inspiração?

Fl^^íUrljH Eu já previa, modéstia

a «rte. dada 3 Minha onisdência, o

ar.er.to do Twitter e a explosão das
- : as sociais. Desde quando disse

: taça -so a luz já sa bia que criaria

: lerfil |€Criador. Não é ã toa que

~r 3 r um dos Dez Mandamentos tem

-^nosde HO caracteres.

l i N esse um ano o mei o usa nd o

: s#rviçô+ o Senhor mudou sua

r- pressão sobre o site?

G£ÜHM3 Imaginei que a

r"- menta seria uma ótima rade

v:
; para desenvolver emmeníts

1 jssõcs poiiiiças e filosóficas, .

como sempre, vocês estia

jogando a "rede" do lado errado:

h&je< 0 Twitter nada mais è que um
confessionário em praça pública.

mm
ICHj] Quanto tempo por dia

Senhor dedica ao Twitter?

[S^3LTj2E1 Tenlo enviar Minhas

palavras- de salvação moderada mente

0 gastar o min imo do tempo possível.

Lembra-se da história do náo jogar

pérolas aos porcos?

mm
01 Dá trabalho manter-se

conectado direto do Céu? G Senhor

sofre com a velocidade da banda

larga?

Na Minha

computação em nuvem, riso falia

velocidade para Meu iGod.

mm
llLHl] Por que o Senhor per mite que

0 Twitter baleie tanto?

imMiirjiiiia Tu reclamas da Fj <1

Whale. pôisíiáo conheces a história

de Jonas. Aquêle ^imbaleiou...

i4ÈLà 'dl
m

k
p àm

1

r^i
J+ri

T1TÍ1] Inri Cristo é mesmo seu filho?

f^T»TfTf-l>i>i;i Sim, todos são Meus

filhos^ E-ntretanlo. ele não è Jesus,

É, no máximo, um cosplay de Jesus.

mu
ÍESJ O Senhor estimula seus anjos

o santos a abrir perfis no Twitler?

De forme algumaí

Eu não dei xô Meus funcionários

usarem a internet sem supervisão, e

aconselho que vocês façam o mesmo.

mm
mm A rece i ta obti da com a

publicidade nos tuites ajuda a fazer

melhorias no Céu?

Eáli3ÍJi,IJ É uma forma de

repasse dinelo do dizimo por meio

das agencias e clientes, filha.

Digamos que a torma convencionei

estava sendu pouco eficiente.M
ICüI Por que 0 Senhor contratou

um polvo para ser sua voz na Terra?

ESHàíIilÚJ Pelo Meu amor, param

com esse trocadilho "a voz do polvo

é a voz de Deus". Eu jamais falaria

prastico, pobrema e framengo,

HI&Ü] Quem peca f\o Twitter

também merece seu perdão?

ITT*IfrIfJiI"T3 Para o pecado

onli ne nào há Ctrl + Z, mas, se le

arrependeras, criara? um Ctrl + S.

wm
líTI í*

l

O que faria o Senhor encerrar

seu contato cem os fiéis no Twitter?

[333312323 Encerrarei em breve o

Meu contato com os fiéis n& Twitter.

mas. como não gosto de adiantar

spoiler, só digo: em 7í]1?. quem vmr
vera. Gbs.: ninguém!

mm
ILIiJ Sua presença no Twitter é um
milagre?

ÍêTiIH;1F:Mi]3 E o milagre da

multiplicação dos pixels!

\
. .
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dicas

de

twitter

CAPA DICAS

Para tuita r em equipe
serviço online HoaíSofte I htrp://

hoQtsuite-ComJ à uma boa opção

para administrar grandes

contas no Twitter - c enfrentar

onnui-rauas dê pê£t$. TamNm «

uma saída para quem atuâlízâ

perfis em equipe. Entre alguns

dos recursos mais interessantes

estào o monitoramento dê

menções, o agendamenlo de

póstâ ê ê atribuição de laretes

entrp 0$ membros da equipe.

0 serviço pode integrar vários

perfis e acessar contas de redes

como Facêboak, Linkedln,

MySpace e Fgrursquane

2 Mais vida para seu
Linkedln Apesar dt essencial

pare fgzer contatos p^iS5*üflâiiH

os perli-s do LmKedin são meio

paradoes. Para contornar isso,

você pode mesclar sua página

ng nedé socíat com sua conta

dó Twitter Denlro do Linkedln*

cliqut no item More.,, ', vá a

Application Oireciary e ingtgie 0

aplicativo Tweels. Se nio quiser

entupir o perfil com posts.

marque a opção para

encaminhar apenas os cuítes

que tenham a hashtag Win.

Acione o piloto

automático ma vragem

longa au um mês de fénas não

são desculpa para de-iasr seu

Twitter abandonado. Você pode

fazer um estoque de posts e

programar a sua publicação

com o Tweel“iJ-lãler Iwyw.knfg,

abrilcom. br/downloads/

EstosJSÚWÈÊÍíldSSTl
0 semço íurciona como se

fosse um webmaite permite

definir a data e hora dos tuites.

4 0 Outlook também
tuita Em geral, quem usa o

Outlook no trabalho precisa

deixar o programa aberto

g dia tudo. Então por que não

aproveitar o correio eletrónico

para se integrar ao Twitter?

Essa é ê proposta, do plug4n

grafu ilo Twi nbn* (www.i n fu,

abnl.cofin.b r/dcwntoad%J '

twinboxl , Ele permito ler e

postar conteúdo de denlra

do Outlook de forma prática

e nnganiia os tuites como
se fossem munsagens.

Seus documentos no
mícrobtog Quer espalhar

uma planilha. uma
apresentação, um PDF ou

um documenta de lextú pelo

Twitter? 0 cara certo para

esse sorYitD è o Sl^share

iwwwJHfo aónUom. br/

dc-wnloads/wcówaro/

sMeshare ) Da para

compartilhar arquivos de até

I GO MB. Para abnr -o conteúdo

compartilhado, nãoé

necessário ter o respectivo

programa instalado na

máquina bãSlê abrir por um
browser com Flash.

6$emweb?VádeSM$
Alá quem tam um celular

velhinho. pré pago u com pouco

crédito pode luitat Basta se

CãdêSlrsr em um serviço que

encaminha mensagens dè têxto

para o micmblog, como o

SMSZBLug IwwiV.info.abnLcom,

br/[jowfil&áda/w&bwar&/

smsgbkff l. Cada tuite á cobrado

como se fosse um lorpodo

normal, Quem lem toola na

TlM pode configurar n envio dê

torpedos para o mfcmblog

diratamenle no Twitler.com.

Ê sá ir em Séttings -> Mobile.

Ande com sua turma
Cridbp pci= brasi Le» rüís, £

Twinêster (wwwmfc. abnuo^ j

br/downLaad s/webware/

twmester l usa seus contatos da

Twitter para criar comunidades

temáticas. Assim dá para reunir

amigos, postar g Ler posts sobre

determinado assunto, fugindo

do conteúdo irrelevante. Mas
nào è igual b'54g$? Não. No

Twinester você cna uma página

própria com visual de chai e

poda postar apenas Lá r livrando

seus seguidores- tio Twiiter do

imtanle excesso de posts.
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tmi mertÈagêm pra
: .-eias n ol ificaçms po»-

-iCifo "icvos sequ dores

n? DlfiKt Messages ficam

'atas com o Toprfy

>fy.com j. Elo aprimora

iCgm Links- quuSrazem

í sobre seus novos

Ur e permito responder

i e-frtôtl.

- T - eline mais esperta
de acessar o Iwrtténb tiKnirffin te fazer seu

lp- -
: Twcetrce.oom. O

' "r 0SrTar3 US p05 l5

contatos de um j<? it-o

í =c-:-rtô, -exibindo &

; Gcs links indicados

Aeesar de a página

=a à pesada, v«ê ganha

sand@ uma olhada em
i t -ueossem precisar

iaba

* Backup contra

9 3íer backijp dos

mm -i::s é um ritual

Bc^'. j especialmenle

H^ec >Z'iè ubd um serviço

BK : mu o Twitter. E nãon - : i jma tarefa chia ta seL .7-i- o site Backup My

: ^mir fo a b rit.çqm.

: ads/webware/

fcfc-z ~.%^e&t& ]. Fácil de

Bt # ^-ramínta oferece

Hfe : espaço gral ui to para

‘-dti$SíLj$pOStade

^b fMB>cf&
s
organizada e

^bs£s oaleíadas.

Sm. até no DOS!
bp« - o;ê pensa que não

r^çntar mais rada,

Bi: ' rri ps 0 P uittef [wvrw.

Bfrri cflm.br/dgwnloads/

um cttânte

roda tio prompl

^Bh. D* criadores do

a -acem que a

rdi-screto, mas,.

“v-s, usar esse

Samar atenção
i todoí

; para os
hTopics I senw.
Ceeper Ihttp;//

c gr.com ] cria

buscas personalizadas por

ha&btags e armazena $$

nesutlados para consultas

posteriores. É uma
ferramenta úhl para driblar

o sofrível sistema de busca

original do Twitter a

encontrar posts 5óbre itens

que entraram nos Trendmg

Top-ics hà muitos d ias.

k Para enganar o chefe
Se seu chefe to rce o- n&rte

a cada vez que vê você

com o Twitter aberto na

cela detrafaalhq, despiste -o

com o-SpreadStoeef

Imw. i nto. abril, com . br/

c ::/. r . :ia,d S/sfl read

t

wp. p.Ú

0 programa mostra qs

posls dos seus contatos

em gms mlçrfaçe que

imili o Excel-,

H Imagem é tudo Anda
som ideias |ou padoncÊat para

íajef um pelo bçickgroünçl no

Seu perfil? Acesse oedilor

online Free Twitter Designer

( h ttp :ftfree twit terdesi g n a r.

COml. Com uma tnlerface iácil

de usar. ale ajuda a dar uma
cara mais profissional ã

aparência do seu perfil.

Você escolhe um lema
e vai brincando com cores

e formas, Dã também para

adicionar textos ao

haekgrti-uod.

i! Geometria moderna
Dê adeus ao visual

padronizado noTwitlÊr e

assuma uma postura mais

geek com o Themeleon
|wwwjnfQ.atJ.riLsom.hr,'

dowratoads/webwaro/

ibemeíeon). Ele permite

criar um backgnound

com ilustrações discretas

com formas geométricas e

texturas sólida^ com apenas

alguns cliques. A variedade

da opções impressiona.

iè Microblog dentro do
blocj Para Levar um p^rf.i

dn Twitter para dentro do

seu bi.og, 4 so acessar o Link

hUo JfWM te r. Corfí/ú uod ias/

widoets ç escolhier que tipo

de widget quer. Vocè pode

incluir uma eaiaa de buscas

pora luítes, uma m miai ura

do seu perfil ou exibir apenas

seus pp&ls lavoriioi. Depois,

basts recortar o código gerado

pelo Twrtter @ colar nu HTML
do $eu bLog.

r Chame os t uiteirós f

Poucas ferra menta s integram

tio bem um blog com u

Twiltei quanto o sistema

p^ra gerennamento do

comentários JntenseDebate

lwww.info.abril.com.hry

down ioads/we bwa r\?[

íntensedebatef. Compativel

com Bleiger e WondPrasa,

o sen/iço permite que os

visilaotes usem suas contas

do Twílter para assinar os

comentãrigs. Ê um incen-tivé

para mais participações e

lombõm uma boa ideia para

cativar a audiência.

ii Paparique seus
Seguidores Com fünij nente

disputando a atenção

tuiteircs, nunca e demais trotar

bem quem decide seguir seu

perfil. For isso r pode sor uma
boa ideia criar uma Diroct

Message automática para dar

boas-vindas a eles Ü caminho

é o TwitterDMer (w^vw^niç

a b ri I . cpm.br/4j gwn toadí/

wetiware/twit terdmer l. 0
Serviço p^rmil&que você

personalize o texto, citando

o nome o a cidade do

poríil do seguidor.

Seja leve!

0 fotógrafo J ,1?.

Ouran IrocOu sou

filng por uma
eonla rw Twitter-

”É, maifi divertido

e simptes, como

uma conversa

h Esbanjando
$im p at ia Está ttesespe i au

n

para arrumar mais seguidores

para um periil? Apèle para

serviços como o Twtify jwww.
twtifvcoiW l e q TwoUow
I hitlpV/twQllow. com í . Eles

permitem seguir dezenas de

perfis de uma vez sò< Listando

contas do usuários por

critérios como palavra s-chiaves

ftg hastu&g 6, Ai é SÓ tprcér

para o pessoal também seguir

seu perfil do volto.

em mesa de bar"

Ele aconselhe â

u&ar & micfoblog

de forma teve e

sem regras, "^igo

apenas quem eu

gosto, mas nào

lento Ler tudo

nçm Tico irritado

quando a lguém

laz fbod. Se

começar a encher

o saco, é só dar

unfollowo htock,"

j w-. c: U ::
, A.E05T0 ZOID I PNFO út



Pense antes
de tuitar

Fernando

Madeira, CE D do

Terra, aconselha

os I LHteiros

a geparar a

profissiemaL do

pc-sseal. “Para

ficar tranquilo,

crie dois pei-Fís,

para usos

distintas. No

pessoal, mela

a cara, mas no

profissional

pEnse muilQ

anles de apertar

a botáo Tweet."

Ele acompanha

os posls em seus

rÊs 5 martphones

(um iPhone, um
Androide um
BlâckBGrryl

«

peio Mac.

A

2: 0 mapa das
tendências Com q

Trpndsmap.com l htlp;fl

lgnd.5tüap--eamJ è possivel

ficar ligado na efervescente fiata

dos Trendircg Topics. do mundo

iodo. Em tempo real, o serviço

mostra um globo terrestre no

qual wücè pode navegar pelos

países e ver as palavrââ-chave

ma^s lultadas de cuda região por

meio de gráficos no mesmo
estila das nuvens de tags.

22 Radar de tuiteiros

Utilizando urn mastiup com o

Google Maps r o Gee Chirp

I http ://www. g E 0 CÁ i rp .C 0m/l

mostra o que o pessoal da

sua vizinhança ande tuitando.

Ajustando e alcance da

pesquisa, voei pude amplimr a

pesquisa para um raio de até

BQquiLõmelreis.

z4 Ou íz tiú ritmo do
Twitter Com rr.^ia dúzia de

cliques, dà para fazer uma
enquele e saber a opinião

doa seus seguidores sobre

qualquer assunlo usando o
Twtpoll l htlp‘//lwtpoÍl.com/l.

Elo cria questionários testes

dc múltipla escolha e

pesquisas de opinião, entre

outras opçõ«. Apegar de

simples e graiuito, o serviço

á bem completo. Conta atê

com bloqueio de ehdereçpS

de IP para evdar votos

duplicados.

2i UnfoLlow nos ociosos
Está seguindo um monte de

pírfis que nunca postam

nada? Entre no UnTweepH

f btlpj//untweeps.g]m h defina

qual é a sua tolerância pare

a ausência de t sites e deire

de seguir os preguiçosos

automaticamente.

zé Bem-me-quer? Mal-
mequer? Essencial para

quem Quer conquistar uma
legião de seguidores - ou

peto menos tentai' entefidè-

los —
,
o serviço TweeiEfíeci

[http ://twecteífec t .com I laz

»NFO AGOSTO 2010 1 .vv/ vr-i- n ahh

um Levanta mento sabre quais

tuites foram responsáveis por

conquistar noves seguidores

e quais afastaram o pessoal

que seguia seu perFíL

2? Tuítes para guardar
Já pensou em transformar

sgus tuites em tivre? O
pessoal d o Tweet h aok i n

|nirtpj
,Aw&&ibaok rin/1 pensou.

ê sò entrar com os dados da

sua conta o baíaar 3 PDF,

Pronto pãni a sessão de

autografas?

IB Cala a bosra* Galvãoí
Tem gente que às vezes se

empolga e inunda sus

íimeline com tantos posts que

você nem consegue Ler nada

dos outros perlis que segue.

Para esses casos, anles.de

parar de seguir 0 mala, você

pôde usar 0 Twitter Snoüzer

[www.mfo. abril com.br/

daw n loads/we bware/
iwillifsnoozer-vQ-ai ,

que

suspende os luites de um
usuãho por um penodo
predeterminado. Mas te ele

lo r reincidente, unlotlow nele 1

29 DM para os
esquecidos suite de

ferramentas para organização

pessoal Tçi&k.fm IhltpVflaak.

[m/| è cheia de recursos para

enviar Lembretes para os

esquecidinhes, Mas nãb fica

sâ no tradicional e-mail e

5 MS, Os viciados em Twitter

podGm receber Lembrei es

por Direct Messege.

y Meu querido diário

Pe novo, 0 liora de reclamar

da busca riáfiva do Twitter

N tfti I É cômpt-iç. 3 d a pE sq ui sar

tuítes antigos. Sorte que

eí islo 0 Twistory (btto;//

twistary.neti t. que integra sua

tímetíne com os preg ramas
de calendár-o mais populares

e, assim, facilita a busca de

conteúdo por dalfc. Fie

Funciona com Google

Calendar. üutlcmk, íCall

e ThuodBrbird,

3 ' Como veio humor da
tUÍtOSfera?Uâando U(T

sistema "rníanam-ente

c^mpteiío de an^bse de

sentimentos", como descrevem

seus enadores, 0 TweetFeei

[hEtO://wviV-
,

.fweeitEeL com/l

arãhsdi 0 humor dos turteims

em relaçèo- a um lema.

3"0RSSviraluííevtKÊ
tem um fctog, mas zore de

paciência para tuitar?

Expenraenleq TwUterFeed

Iwww info.abnl. com b,r/

da^hloads^wetiwarey

twteedeedj. Ele usa O teed RSS

da sua pagina para enar luítes

eutDmalicamente para cada

atualização É 56 configurar

uma vez e esperar os tuiteiros,

Mas cem o tempo eles pedem

se carrsar da laita de atenção.

3 Videoc ast na Twitter
Sem baixar nada nem fazer

cadastro, o 5cr#enr ihitp^ff

.
,

•r , 71 m| permite que

vocé transmita videos so viva

para os seus seguidores de

Twitter ou ene programas em
video para espalhar via

rhidrúbkg. £ $ò figar a

webeam e saltar . ârlisla gue

e)fi 5le em vocè.

%L Encurtado res com
algo mais Abreviar

endereços de páginas para

economizar espaça nos 14 D

caracteres ja virou algo irivial.

Dá pera ueaf T 3 nyUfiL.com.

eoo r gi, Is.gcJ, Ownlye muitos

oulros. 0 serviço mais

compteto. porém,, é o Bll.ly,

que traz Ferram tn tas para

monitorar a número de clicks

em cada um dos Links

publicados e uma serie de

widgels para tomar maia ágil

0 serviço de criação de

endereças curtos.

3 L O YoüTube posta por
você Quaoda esiiver Lu gado

00 VcniTitbe. tliqué ns balàp

Compartilhar. Logo abaixo da

video, e depois no link

Conectar Cantos Na leia

> írtlO ^EiiHDFit EiT 1



--- você pode
** zorariuiles automáticos

; cada vez que vocc gosta,

-ns ou íublica um video.

Vlngüô-S6 da balaia!

i -o uico para poetar, mas o
r esta fora do ar? Acesse

= FafcL Whale Iwww.

w>friaLe.coml e

egue ü tam bordo
‘ na jã irritante bateia

? e mostrada quando o

*^r~ esta fora do ar.

0 Flickr tuita bem o

de fotos online Flickr

_mfi integração benfeita

ú Twirter Depors de se

: que em Minhas

as -í Conta e abra o item

Tfdendóo Flickr Escolha

0 Googledos perfis
F encontrar um especialista

i3^ É só

ftarüm termo no site

swerWonk (httc://

eIwõjL^ÇDim) para Fa?E*r

jnas diretamente na fiio

jauarío® do Twitter. O
tido vem em forma de

ordenada pelo número
\ ^jidores. Outro recurso

santo do serviço

! ele permite comparar
! rês perfis, mostrando

•

-os sobre a$ numeros
de seguidoree

: seguidos — inclusive

as mtersecções entre

s :^r i5 Umdeíeitodo
: werWbnk é a lentidão —

j-±ar?to pesquisa ele já

! patiênde. E você vai

1 53r mesmo,

arquivo dinâmico
o serviço do análise

* Afdiivist [ htto://archivist-

* çgm] vaçê ppdç

Enr um verdadeiro show
- J irmaeões a respeito de

Defina Suas Configurações do

Flickr para o SLog. na área

Seus BLogs. Pare final iíar, è

sê escolher o Twitter como
opção de b-log. Assim, sempre

será possivei espalhar fotos

do Flickr para o Twiíter, com
direilo a URL curta.

3f Sob medida para o
Windows 7 Depois de

instalar o MelroTwlt [www.into,

abnl.CQm.hr/downloads/

metratwit l. você vai pensar até

que g pnograma é uma solução

natrva do Windows 7 para

acessar o Twitter. Ele fica

alojedg na barr^ de tarefa,

roda rápido e exibe as novas

mensagens automaticamente

.

É muito mats ágil do que

acessar o Twittercom ou

qualquer extensão para browser.

MONITORAMENTO

uma palavra ou hashtag no

Twitter: Ele mostm gráficos

com usuários que mais citam

palavras, URLs associadas e

até quat software é mais use d o

petas pessoas gue íaUram
sobre o tema. Os resultados

das pesquisas podem ser

53lvos H exportados em
planilhas do Excel ou mantidos

num arquivo dinâmico que ê

atualizado toda vez que você

acessa a pesquisa já salva.

4y Check-up da conta

Se você tem uma mela de

crescimento no microbleg ou

quer acompanhar de perto a

evolução dos seus seguidores,

o TwitterCounter [htljii/y

IwItterCèUfllef.coml ú 0 cara. Ele

cng gráficos com o número de

tuites por dia e anal«se o número
de adeptos conquistados. Qá
até para criar uma contagem

regressiva paro atingir um certo

número de folLowers. com e

ajuda de um sistema de pnevisèo,

Mas cuidado: o TwittenGountor

pode causar dependência.

3‘; Importador de
amigos Sô chegou agora

ao Twitter? Enteo e uma
Ooa ir se enturmando e

achar amigos em comum
tom o& se u & seg u i do res.

0 TweepDiff [ b»p;//

tweepdiff.com/ l faz esse

irãbalhp, analisando

e comparando os contatos

de dois perfis difere oleo.

Depois, é só partir para

o abraço.

3 Quem avisa amigo é
Quer saber quem deixou d

e

seguir você? Comece a seguir

o perfil «^gnodbyebuddy

e depois vi site o www.
qootibvebuddyrccm . 0 site

mostrará quem desistiu dos

seus EuFtes.

a Diga-me com
quem andas ü£.il$

TweetclomJ Ihttp://

tweetçtoud-coml permite

momtorar o que anda sendo

relacionado a alguma palavra,

marca ou pessoa ng& posís do

Twitter, D resultado vem na

forma cfe nuvem de teg&, tum
dilenentes tamanhos d & fonte

de acordo com a incidência, hfa

aaa User. à possível pesqui^r

os lermos dentro de um
determinado perfil.

45 Por favor, falem de
mimQulro eficiente medidor

de popularidade no- Twitter

é o Backtweets [http://

backtvveets com ] Basta digitar

uma LfRL no seu buscado*-

e ver como resulladq o que

os usuános estão Untando

de bom ou de ruim sobre a

página pesquisada.

44 0 ranking do RT
0 segredo de espalhar bem
uma mensagem é ler vários

.YViVi i^r : .3 9RIL.CC r
-
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BROWSERS

TQBOS

^ iNTtftMÊT EXPLDfíÉft

Q ^IRETOJí

çpqSELEÇHRÜMÍ

5-AFAR5

13 OPERA

reluítes. Um macete pare

ms d ir & popularidade nos

RTs é usar o fteíweetRenk

I
ww w'. rei weetre nk. com j

.

Basta digilar rt nome d*? um
usuário dt> Twilter e conferir

li Teste sua influencia

Com urna si mples pesq ujsa no

Twitter Grade r lhttin//lwitter,

crádercom i. você confere a

quantas anda sua popularidade.

Os algoritmos do site criam

ta Termômetro de
tendências Trendi&tk

(htto.//- rendi st» c .-c d m/1 funciona

eomg Farejaaor de termos

postados no Tw-tler e permite

que você analise a incidência r,e

nudl è o seu mdice de

influência. 0 site lEmbêm
pode ser útil para moslrar

a que le$. r eíuite s quêo
próprio Twitter nunca

uma nola baseado no número

de seguidores, na influinoa

deles e na af uaUraçáo de posts,

D índice reflete o perceniagem

de usuárias que tivenãm Uirfâ

nota igual ou memur que a sua.

uma palavra em intervalos que

vão das ulbmaa 24 haresreté

os 18D dias. Os resultados são

úteis- Pare quem quer ver quaií

são os assuntos mais falados

e usar isso a seu favor

| EXTENSÕES

FT1 TuítespetolE
Il3 Quem usa o

Internet Explorer pode

luifar sem dramas tom o

Ctoudberfy Twiiier IÊ Plugin

I www.ínfo.abnLcorn ,br/

dõwntoad&/cioiidborrv~

rwil^r-ie-plua m] Depois

de instalar, clique com o

batia direi 1
, t) da mouse

sobre e barra de menus
e selecione complemento

para habilitá-lo* Um bofàa

vai aparecer Logo acima do
menu de Favoritos. Sempre
que vçcè pre£$iOfiá-EQ.

surgira uma janela para

postar oo serviço —
inclusive com ferramenta

para encurtamento

automático de links.

I

Isg Tudo-em-um :i

Ecbofon IwwW-infO-dbnl.Cqrri.

br/ d own ioad^eçhofon \ è uma
das mais completas

extensões de Tvvilter para

F.refoíc - bate ds add^ons até

de outros navegadores. Conta

com suporte a múltipla»

contas, quatro opções de

temas, possibilidade d d

alterar o tamanho da fonte,

alsienns oe narif-tacões,

sincronização com o iPhone

e autenticação segura. Fica

devendn uma integração com
Listas e mais opções

de encurtadores de URLs.

Funciona apenas com ú bit.Ly

e sò encurta se vncé

ultrapassar os 14Ú caracteres,

5 Direto da barra
Porque n-ÕP U$sr q

campo da barra de endereças

para tuitar? Essa ê uma tarefa

para o TwitterBar Iwwwmte.
abril.cnm br/tj oWftlflatb/
twiltertar] , Bom simples, o

complementa — disponível

somente para f ireio* — canta

üs caracteres [è só dicar no

passarinho ezull e fez

pesquisas de palavras-chave

no buscadof One Riet.

Pfl sa Lateral
k^À incrementada
conhecido que o Echofon. o

TwitBin iwmv.inlo.abnl.com .

br/dow nlaade/twhbm ] traz

uma variedade maior de

recursos para tuitar dentro do

Firefox, por meio do uma aba

laleraL Além de executar

as ta rafas básicas, exibe

lisldb, faz l plóú ü de tolos

pare a serviço Pikch pecam
e realiza buSCãs, Tom um
inconveniente- na versão

gratuita, anúncios dão uma
Tremenda poluída na Timelme.

n m Repercussão
com um clique

D PaoeTweets Iwvvw mfü .abril.

cnm br/downluad^'

paQetwoets l mostra o que as

pEs$&as disserem nu Twitier

sobre a págme que você esta

acessando na Web É bem útil

para checar a m percussão de

uma noticia, de um pn$t üu ate

4* IHFÜ AGOSTO 2010

mesmo se o pessoal gostou

da um filme üu de um
restaurante, por exemplo.

5ó funciona oo Farelo*.

54 Publicação expressa
0 Twiltet Iwww, info.a bnl comJ
h r/down load s/webware/

fwidel] nâc è propriamente

uma extensão, mas ajuda

quem gòila dê pestar cem
r3pi dez sem usar a interface 1

web do Twmer Basta enirar

no sqe do serviço. inserir

nome de usuário e senha e

arrastar 0 boqkmark gerada

para a barra de favoritos.

Clique sobre ele para acessaH
a janela de publicãcaa. As

Eags ff link e #lbis incluem o

sile que está em pnmerro

plano em um I i nk e ncu ri ado

Funciona com qualquer

nâvêgaáor. Pena que não

caf\ le ú número de caracteres

5 Sem instalar nada
Compatível com qualquer

qroW5E|- hnenqs. çem internet

Explorer òí o Tweelpkr Iwwút

míg.ábr il.Lom .br/dow n bad s/

webware/tWEgfpkrl adgta a

mesmo s»stema do Twrtlet pare

criar um bookmark a partir da

lagin e âanh5 dü sua conla,

A diferença è que, an clicã-lo^

cibre-sü uma barra na lateral

; iLuti Vmu.hu ku



da browser, com
É :e composiçãoJisla de

s de quem voei seg ue

• V= :=tVi âí últimih

te^sa-gens diretas recebidas.

Pássaros do
Chroine á duas boas

es pd'â LuiLar péla

te Chrome- o Cbromed
i; i rrww.mfo. a brilcom .br/

^âds/crirom^d bund l e a

í-rT^^eiy lwtfv^Jrtfa^rilp>m-

i^ada/chrawely l A

s

ças entre os tos são

i-r.35, Q Chromed Bi rd

z.quns recursos extras,

- . c/iyiew de Uftt-s

i -radas. busca e recurso de

c&mp&atar para nomes de

os seguidos. Ja o

eiy donía tam unoã

Ce mais limpa e consamE

: memória RAM

Interface web
melhorada Murtd

í * nda pnefEre |c -j preOSal
• oeia mteriace web do

fyt -
.
que poderá ser bem

X* QTwfittr Entender

"Fo.abnLcQm.br/
- :^n&/rwii t&r-ajciend&rL

•«I paca o C-brarne.

T uites replicados

*«te-es sociais também
ym enlre si Hã deus

XfS para mTegrà -Las

r^i* «nstalande utn

c dentro d o seu perfil

Ifciy liando a conexão
- eri-nies cani&s,

•no luttar via Facebook..
: Sooale Buzz.

BlEWCOMOfWEBOOK
m i€mpo !ou

l-i-€ uàra atualizações

Ri ir; :ok" Para reproduzir

fcíTts nessa rede, a

r ípeão ê o aplicativo

d : Twitter [ http://apps.

B|fe»_çorn/twit|erf. Depois

acrescunla Funções ã pagina do

servi ç d ria InlernEl. Àbãixa de

cada tuíte, surgem botões para

omnar mensagens diretas, para

rei uttar çqm comenláriDg e

para responder para todos. Dá

para encurtar Links e manções
fitam desracaüa-: na hmeboE.

5! O que andam
dwendofOChTOm-

também traz uma extensão que

pernoite acompanhar as seções

ã uma dÈlerminada pagina. 0
Twitter Reactiens [www.mfQ.

abnleonri.br/dQMrtnloads/Lwitier -

neactions) instala um bolio na

barra de endereços. Como no

FageTweels, basta pnessionã-LQ

paul carregar a (ista de luítes

que mencionaram a URL.

59 Monitoramento
fácil DTwãtterWateb

twviw. irifo-alpnL.eürr.br/

dow^toadsjWtíenA^tc h I

permite monitorar o que eslâ

senda LuitadQ sobre até cinco

expressões gu palavras-chaves

deFinkJas pelo usuário, em
tempo reat. Cada uma delas fica

separada em uma aba. Dá para

responder os luítes, reluitar ou

postar por- mero da extensl*-

REDES SOCIAIS

dEr instalá-lo rio seu períil,

aulonze a publicação

automática das atualizações

no squ muraL. Simples assar.

GAMBIARRA NO ORKUT
Não existe uma maneira de
integrar automaticamente o

Twitterao orkut- É possível,

contudo, tuitar sem Mir
da redE social do Gongle.

A solução está em usar o

Twitgetrier. que também
aparece cadastrada no

diretório do orkut camo
Social Twitter Client I hllo://

Swittergadgel.appspot.CQm 3 . ü

aplicativo, que este disponível

lambem para o Facebook,

Detete o
botão detete

Virgílio Sousa,

gestor dE

comunidades da

INF®, cuida dos

nossos perlis rias

médias sociais-

Um conselho

detoõ nunca

detetarum tuífe.

pois alguém

com certeza já

o leu e pode até

ler rctuitad&.

"CasO VOCB EFTE.

oriiisJhorê pedir

desculpas c

lM*r a corrEção

rapidamçíile,
H

tem uma interface bem
completa, com a vantagem
d& p&rmitir postagens no

mural da atuabzaçüES

sempre que

você tuitar por a Li

DIRETO NO BUÍZ

n OTwitterda
maçã No Safari 5 . é

possível acompanhar t> seu

limeitne cqm p TweotBar

íWWW IO Fr>. abril, corri br/

downlgads/tweelbar ). Ele

cria uma barra cteiuiles

na parte superar do

browser. Rara instaiá-Lo,

é predso llivar o suporte

a complementos, que
ainda funciona de modo
experimentai no naveçador.

CSique no menu
Desenvolvedor c- em Ativar

extensões. Depois, instale

Dá pera clicar nps üntts,

para ver a pàgma
mencionada, ou no? nomes
oe usuános, para abrir

as respectivas lime Lines.

S ai Extensão ou
aplicativo? o iwcct

Sãíe IwWw-. nfo ,5 briL ç^rp nrf

dosv^loads/tweet -sa Fe ] ê

um widget para Qpem que

lem jeitão de aplicativo

Funciona em uma janela

pop-up e permite postar,

ler menções, enviar

mensagens diretas, reíuitar.

encurtar LiniíS é fa?er buscas

Fica devendo uma integração

cem listas.

Exibir os tuites no Google

Buzz não ftm mistério algum.

Primeira, entre no serviço por

meio da interface do Cmoil.

Em seguida, dique em Sites

conectados Ne lista com
várias opções,

,
escolha o

Twitter a acrescente sua

Conla de usuário. Se quiser

que íòseus amigos Vefam,

selecione Eflrtar e Privado.

,'í- .\?k- c- u i- AGOSTO ÍQ 1 Ü . INFÜ
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COMO FAZER

pessoas divulgaram para a

h uniam d ode onde eslau

jantando, torrando ou

passeando. Quer entrar para

esse lime? Você pode dor

ctieck m nos lugares

diresamenie por um aplicativo,

no iPhone, BlackBe rry e

Andrpd AINFQtesfoua

versào para iPhone. Ao énírar

na aba PUees, em alguns

segundos o GP5 já identifica

o local Onde vPti está &

apresenta os lugares

cadastrados. Assim que fizer

o cfiecMn, vacé pode tuilar

automaticamente onde está,

Se 5uâ ambição é virar

prdeão, irate de colocar uma
loto e voltar mais vezes,

n *[ Terremoto
tuiteiro tslo Andruid,

o $ee srriic derruba todos

os conccurentes Alem de dar

tonta do bàsaco (postar. Ler

a Um^lme, responder, EOVLar

mensagens di ralas, encurtar

URL-se acompanhar suas

listes). p programa suporia

múltiplos contas do Twitier. G

usuário ainda pode fazer uploid

de fotos e videos quü estão

armazenados nO smârtphone

ou tirar uma foto e gravar um
video e publitor em seguida,

também è fácil acrascentar

informações de geolocalizaçaõ

a cada pbst- REcenlemente o

Seesrr^c ganhou mlçgraçiõ ap

Goegle Buzz.

n «7 Videomaker
em ação Caso sua

audiência ande meio entediada

com tanto texto, você pode

animar o pedaço com o serviço

online Gik, que permite

compartilhar vídeos pela rede

— além do TwiEiüf, è compativef

com Facebbokn YagTube e

Bngmcovo. é possível colocar

vídeo em tempo real, para que

a audiência vá acompanhando a

empreitada (çam um pequeno

delay, claral ou pubhcá-íg

deppis de lerminaEld. Mas para

integrar a toma ao Twifier na

primeira vez, será pracoó usaf

p browser.

6 v Uma dupla para
1 BLactcBerrv do.-:

I aplicativos principais parã
]

voei usar o Twilter pelo

smaripHepeíja RIM. OTwitter*
]

para SlackGeny è cihtiaL Ele

tem um menu supenor hem
prático, com íeúnes para as

prmdpais funções. Um
inçõnvefNeote é ler paucas

op-rcH?F: de configuração. Já o

Üb^rTwfciier tem uma
apresenlaçâomais simpática,

com rnais espaço para a

timeliné. Mg$ não queira mudar

um detalho na configuração ou

você precisará revisar nem por

liem Su-do n que jã definiu.

4&ÍHF0 AGOSTO ZD 10 . j.i|*h

ANDRQIÜ

0 gLACKBÉftftY

f] «PHOHE

n u Onde está Walty?
P&ra o bem ou para o

mal, o Feur^quare virau uma
f&bre no T^itler — e lá vãn as

informações da distância e

veioc idade D F ndü monde
runçiuna com praticam ente

tüdas as marcas de celulares

éesrá disponível om
português. O RunteMic tem

aplicolivo para iRhtme,

Andrmd e ElacfcB&rry, em
ingiés, alemão, espanhol e

francês Mas teme cuidado

com os excessos para acabar

ri àfr leva nú u nfuLlow.

7 Batendo ponto
noTWitterMij.ias
empresas postam suaüi vagãs

abarias d ira tu nu Twitlcr

Por isso, e imparlanle- estar

atentã ãt ãroas e ãs

cpmpanhici& que o

interessam Umo busta com
palavras como emprego ou

vagas na janela de perfis leva

a dezenas do resuUados,

jnuitos divididos pnr cidade Cu

ve Diga ao povo que
eu corre 0Tw-tier

(

qu9i>-.

diria, também pode ser

usado para controlar seus

exerdeios — ou simplesmente

para mostrar aos seus

seguidares como você é

saudável «e rumo anda sua

performance nas pistas, Dois

serviços gral ui tos, o

ÉndômDodü e o Runtastic,

enviam direto para p fwitter as

SISTEMAS

ài. Do browser
para o iPhone

Referência entre as extensões

de Twifter para o Rreío* [antes,

com o nome de TwihèrFoíct, d

amencanoEchatan conquistou

seu lugar no iPh-one, numa praia

abarrotada de concorrentes.

O mérito ê üo interface bem
rostitwda para a t&La do

smarlptione e da boa oFertâ

de rercurse5 . Reluite com
comentários, confira

rapidamente se quem você

segue o segue de volta e,

5$ a ansiadade anda em alia,

configura aferias- por pu^h

nas menções e DMs.

65 Clicou, tuitou! Qi

TwilPIc é um aliado

indispensável para quem posta

fotos pelo iRtione Hp duas

gpepes: você pode clicar uma
foto dirata pela epNcatiVD e

SUbir para-o Twitlergg e&colficr

entra alguma imagem da sua

GflLerie de Fqtos. Nos ajustes

do programa, você defme se ü

folç s$rã publicada em
tamanho pequeno, médio,

grande ouorigmd — e habilita

a rotação manual.



» de aluação. Também é

sÉtMçl lunar seu corricub,

^endo o serviço Tweet your

rt í jme " h tlp:fltv* !trescorn/ l

.

ris, você pubLica um Link

> ju timehne qüe Levg 3 um
em PDF.

Vcrcêtuíta sempre
aqui? Rede sadal pede ser

sempre sinónimo de paquera,

í^Tj . ê no Twitter não há nada

== perçte-r ao seguir alguém em
^ye-n você anda interessado —
* :-nEfãno. Paqueras dem-

Sicèi das e^gem um capncho

m perfil íe na fotoü, tuãtes

I*e^s5antès [e sem erras cie

perrugu£$!L. bom humor o zero

ífc ^qandade. Jamais Cbbque
p^rrf j nít para lotos provocantes

«2 LariSM Riquolme, por

e-s^^Lo. Sê o alvo 0 seguir e

fer= sentrque hãaheriura.,

_:* mensagens diretas. A
- a Lat .ca pode rendar bons

‘adas com pessoas que

i Jiern tanhece, mas
-fc.pau polo próprio Twittec

^cofco, ser segui dg de

ii é a senha para preparar

Respostas x menções
ponto final ou um

t* antes do ^quando
rranslormar uma
ta m menção — ou

‘3.. quando achér que a

ã£«35ta deve ser enviada a

• que o seguem. Os

5. que começam com
«parçtem apenas na limetine

quem recebe soa
5- fagemo na de quem
aue as duas pessoas.

Você está demitido!
rra-se sempre: a menos
seu perfil seja fechado.

.a-jer pessoa pode ler o

S wücèeççrçve, incluindo

1 irefe e todos que

í^ameom você. Por isso,

Mar mal da qualquer

uma abomagem imBlügfhte —
mas sem chavões, por favor 1

!

73 Longe das multas Paru

desviar de vias Com pperacoes

da policia na Operação Lei

Seca. os tuiiÊiros de grandes

cidades costumam
compartilhar informações

sobre as bülze, Pei fis como
QflLeiSec&RJ e flLeiSeeaSP

mantêm os usuários avisados.

E possível também monitorar

duas hâshlagS: #blilz e fraols

Ide bolei im operação lei secai

7i Apareça melhor Assim

como nos sites, á possível

investir em S£0 para Seu perfil

no Twilter É importante usar

seu nome real (melhor ainda

se você tiver seu nome $

sobranome como^j&uánol
e trabalhar bem em sua

desçr ição, se a ideia lor

aparecer melhor nos resultados

do busca tfe perfis. Também é

interessante tultar nas tiaras de

pico, quando há mais usuários

conectados. 0 horário nobre do

ETIQUETA

tema relacionado ao trabalho

— e, mesmo se for fechado,

alguém pode retuitã-lo

Vai querer entrar para as

esletistlces de demissão

por causa de um tuitè?

7T Não siga todo mundo
Voei não precisa seguir todos

que 0 seguem. Em alguns

casOÉ. dia: ^ boa educação

que você deve retribuir a

gentileza* mas não se sinta

obrigado a fazer isso com
todo mondo. Siga

simplesmente quem publica

0 que é do seu interesse.

2 Q Script antiétko usar

Scripts para aumentar 0

número de seguidores vai

Twitier è entre 10 horas e 1

1

horas da manhã Crie conteúdo

relevenle e us£ hashfsgs.

7S Listas neles!

Hà pessoas com perfis

interessantes, mas que tuitam

demais e poluém sua iimeline,

lirando 0 foco do que importa.

Nesses 03S05, o ideal ê criar

listas, organizando os perfis por

grupos tfe interesse ou tema.

Para fazer* isso, basta acessar

ü menu Mê^ List, na home da

seu perfil no Twitlen

74: Venda seu carro
O Tvyitíer também podo

funcionar comg amjnpo de

classificados, especialmente se

você tiver algo üom pai'a vender.

Para anunciar Seu carrg. pnr

exemplo, seja sucinto na

descrição, mas dc informações

relevantes. Voei pode

acrescentar a hashtag

#claaaificadús a uma loto.

Gs amigos mais próxemos

costumam ajudar, ratuifando a

mensagem

contra os bons modos
online. Em vêí disso,

publique tuítêS

interessantes para ganhar

relevância. Seu número
de seguidores crescem

naturaimenle.

a Exibicionismo sem
limites Vocé recebe etog-os

públicos e gosta de retuitã-Las

a lodos seus seguidores?

Cuidado, isso pode parecer

egocentrismo |e ê!|. Amenos
que a honra seja muito

grande, guarde-a para si.

E2 RTs compulsivos
As pessoas que 0 seguem eslão

inlomssaiíasm conteúdo que

você pode gerar Por i&sq.

hVMAiMi í APRii ::nvi hS
|
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HASHTAGS

TAM, Gol r Azul, Avianca

/

Deean&ir, WebJet eTrip

r Bom-dia por quê?
t^bünidiapcírciu*?!: Á ironia-

& o sarcasmo dão o tem do

pertil, que traz oílutas diáneS

de humorâci-do soúre

o catídiane.

9 i Nqvo Houarss
l^n-ovohouais&l: Eslà com
dÜM-íqt^a $&bre ã núva

ortografia da hngua
portuguesa cmsohre

5 gniíjcndo de alguma

palavra'? É 50 perguntar

que o Houaiss responde

?' Rosana Hermarm
[@rosariü| : Veterana no

serviço tom cerca de

40 ÜÜÚ lyílBS, a jornalrstâ

e roteirista é capar de fritar

sobre qualquer tema

E muito.

[rês ou quatro vezes por dia ê

uma média razoável Não

colabore com a poluição das

timelines alheias. Um volume

alto de tuitespode Vieras
pessoas pararem de segui-lo.

Agradeça indicações
Ao receber mensagens de

inil&wiriday l#FF), è educado
agradecê-las — mas se terem

muitas, faça isso em conjunto

1e $eiti dar retuitelL Fica por

sua conta -devolver b indicaçãc-

seguindo seus critérios de

íntenesse.

DÊ crédito aos
autores Ao retuitár algo,

não se esqueça de dar

c rédito s a quem pruduZiu 0

conteúdo, Se vocf modificar
,

0 texto de uma mensagem
que será reiuúada, prefira

a menção, com um Via @
usuário" no final.

Bí tfprüntofatei Pode ser

usada para confessar um
segredo, como ter chorado ao

ver 7oy Sídjy 3, ou criticar um
serviço, como a talha no prazo

de entrega de uma loja onüne.

9í ttfaile#epidaiL iiuír

algo está errado ou há uma
falha, usa- se o tffaiL Já a

ftepictail e usada em situações

mais extremas, ao falhas

épicas.

r #morrie#adoro
A primeira é pralicamente uma
interjeição parâ dizer que rtici

gostou mu«to de alguma coisa,

no sentido de “curti pra

caramba \ A segunda e maia

para dizer que você goste murto

de algo úu alguém.

?; II partiu ieralmente é

usada coma último tuíte do dia

ou quando a pessoa sai do

Twitter parque vai a algum

Lugar ou para casa.

#mixedfeelings
usada quando há uma Situação

duvidosa ou de amor a ódio, por’

rsso o senlim&nlo cc ni reverso.

74 #FF I foLiow fndísy é uma
recomendação de per**s a

seguir, que os tuiteiros

costumam fazer ás sextas-

feiras. É uma boa <orm^ de

conhecer gente nova

3 José Simào
[®jo5e_stmao|i Q colunista

da Foiha de 5. Peuio ê perito

(m satirizar a política

bra&itejra e as princjp&ts

noticias do país.

Melhores Destinos

1-S'P a s&a g ensaereosll

:

Fundamental para quem quer

voar com economia, avisa

sempre que hã promoções da

cuidado com o excesso da

retuiteá Anle& de rep&ssac

qualquer tmk, abra-oi É comum
ver reluites com Links

quebrados ou que levam a sites

que não lêm nada a ver

TimeUne poluída?
Não eaiste um Limite de tuites

diá-no. mas aja com bom senso.

Se você não gosta de receber 30

mensagens de uma pessoa por

diâ, nàn faça o mesmo. Turtar

ttvergonhalheía
Sabe quando alguém escreve

uma coisa tão absurda ou

tema uma alitede tâc

inexplicável que o hz sentir

vergonha? Esse e o momento..

í tfeomofaiou
Hcomofas oda vez qiJt uatc

uma dúvida sobre qualquer

tema:, os tuiteiros costumam
recorrerá ajuda coleis. Mas a

Hashiog também é usada como
smonimo de uma irema

h ifficaadtca ou
#fkãdlta Prcimoçoe^

conselhos, indicações,

sugestões (e, de novo, imnra]

estio por íris da espremo.
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Facilite d RT alheio Humor e inania se revezam nos poslsdo carioca Wagner
Martins jo Mr. Manson, do Cocadaboal, diretor da Espalhe Marketing da Guerrilha. E eis

uma combinação que atrai retuiles. Por isso, de cara, ele jã ecainmiza nos caracteres.

"Corno RT -Vi mrmanson: ocupa 14 caracteres, faça um esforço para escrever em no

máximo 1 26. Assim, quem der o RT nau precisa se preocupar em çorlar nada.
'

Sem
::-gestienamentos

íptransitoSFO o

^.-É-^riRJG indicam qncte

§à lentidão em Sáo Paulo e

respectiva menle.

ifer ha dezenas de perfis

(te :-.*'3s cidades. Para

p^rà-Los. pesquise no
^ .^m p& seguintes

p*os SJle:lwi tter.com

te”t :e Jnome da c^dadeL

Míllôr Fernandes
m liorfernarides]: Escritor,

isf.if.ta e desenhista, o

r. do Meter” é penlo em
r ^ises de efeito —
-- tas para um RT

Maurício de Sousa
««jriciodesoiisaj: Os lãs. da
“ S J*1 MmiÂG&tirn a chance

r -sr em contata tom o

:dor Isini, ele vive

pendendo a Luitesje dc

PO-anhar at úllimas noticias

f* -'5 personagens.

CERN
!-£

: ^1. Saiba o que acorre

-í -:< Ecelerãdqr de

Kulas do mufnio

Mti digs que os

Ér centos vão destruir

iã~ em breve. Quem
*_ ' s úbera primeiro...

1Q5 Fernando
Rodrigues
1íS'FR_BSB| Tanto análises

como as principais notícias

sobre a política nacmnal sàc

tu itadas com mo d e raç ão

pala jornalista da Foífta

de S. Pavio.

Transparência
Brasil

ljltrbras.il): AQNG. que

trabalha com denúncias

sobre corrupção, alerta sobre

várias dai peripécias de

políticos brasileiros com o

dinheiro piibUco.

lo? Luiz Eduardo
Soares
l@LwetfuârdQ5Qdr|: 1}

m - secretário oacionat de
segurança pública está

hoje emre os maiores

especialistas dó país nessa

anea e está sempre discutindo

(armas de combater

a violência.

iqí CacáRosset
(íâcaizarQSSGtj: Ator e diretor,

fala sobre cultura [um pouco

j

e conta piadas pra tá de

mláme^. Seu aUer-eqo, Cacá
Mãe Dinah. (az previsões

quase sempre furadas -

principalmente sobre futebol.

1 09 Fun 140
IJfunUÜl: T

r joguin hos

no estilo quiz. como “Qual

é o seu superpoder?" e

'Você sebreviveria ém um
filme de terror?

11

. Os

resultados são publicados

nu $£g perfil. I.ern inglesl

Míriam Leitão

l^rninarnleitaocoml: A

colunista do £tonn-,Dfj Brasil

na TV Globo, do jornal 0

£íoí?oe da rádio CBN anahsa

os últimos fatos da economia
nr) Brasil e no mundo

ui Omelete ;^omeieie]:

Mantidó peta equipe do site

Omelete, especializado em
cultura pnp, trps a? noticias

mais recentes sobre eme ma,
TV, música, quadrinhos

e games.

112 BiU Prady
lá-h llprady): V&lea pena

acompanhar o perfil do

produlor-eieculivo da Tho B'Ç

Bang Theory para saber sobre

as novidades da série.

Sem inglês)

113 Al Gore
(CjJaLgore): 0 ei^vice-

p*é$i dente américa no tuita

\l/
DO PAPEL
PARA 0
TWITTER

Quer msnter-se
informado sobre

pohtkra, economia*
5U5teníabil idade,

carreira oü ciência'*

Prec isa de dicas

para viajar^ Veja

uma seteção dc
perfis mantidos pela

Editora Abnl:

Veja

|£?veja

Exame:
gyp&rtaLexame

VocfrSM
fó^ocesa

Superinleressante
^uper

Viagem
igviageíTietunsrno

Gu ia Quatro Rodas.

liigura^njclas

Nâliôóãl Ge&graplbe
Brasil

gíng brasil

Planeia Sustentável

Gipaustentavel

Educar par*
Crescer

®educarcrescer

Encurtidor esperto Um dos principais bLoguéir&à do Bra&ii. Antoniu Tubet

comanda o Kibe Loco. Para Levar mais gente ao blog, ele eviia luitar se-bre todos cs

posls, dando um caráter mais inédito. Tabcl Lembra que nem todos atrelam o endereço

do blog ao perfil do Twitter e sugore o use de erveun adores de URL., que atêm de ser

prãtiíós, têm rankings que podem Levar mais visitantes ao blog.
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AnÚndo sem Chatea cão Para Guga Ketrer, sócio, vice-presidente e direlorde criaçáe

úú Ldduíca.MPM, uma atãô publicitária bem-sucedidam Twitler de^e rcspeiiar a dinâmica

éã Ferra-menta e o modo cditio as pessnas se relacionam com eLa. ”É preciso buscar inlerâÇM

com a audiência. Assim, a propaganda nunca será uma intromissão ", du.

l%ÜHNh-r« AjSRlIp CÜM UH

neúnem milhares de perfis

gnngos e listas inlenessantes,

agrupados por categoria,

íem inglês]

lis Kindim
0 serviço, acessado em www, 1

hindim.com.b r. ê um ótimo

ponto de oarfida para encontrar

os principais nomes do íwilter

no Brasil - de dent^Eas a ex- I

BBBs, Os perfis listados pelo

serviço estão divytfidos por

areas de. nlerusso.

da Universidade Harvard,

estuda a fundo redes sociais,

vida oralmee cultura dignai

(em inglêsf

mOina Trapa n»

|i#qinatrapanil A
desenvõWedoi a de software e

lundsdona do bíog LifèHacker

e fã do Google Wave íhoin?] e

tuita sobn? Bongte, Andmitl e

programação [em mglêsl

24 Chris Ànderson
I5|chrlsa): Ánova revolução

industrial — em que qualquer

pessoa pqdê criar proçfutps-?

fabrica- tos- — é um dos temas
preferidos do empreendedor

e diretor de redaçlo da

revista IViTed. lem mglês!

125 David Rogue
IdJpQguel: 0 colunisla de

tecnologia do The New York

Tornes tem 1 ,3 milhão de

m TwfcotSmarte r

li^TweetSmarter): Irar

cenfenas de dicas para tuitar

melhor. Também apresenta as

notioas mais recentes sobre n

serviço e sobre redes sociais,

lem inglêsi

117 Listoriouse
TweepML
Quer encontrar outras pessoas

para segurr? Ü Ustorious

TweepMIn (hltp;//lweeoml.ong 1

m Epicenter
(#epieenlerbLog): Q perfil Irar

uma seleção de links com
posls do bíog Epicenter, da

W/red, que cobre 0 mcrcodo

de tecndogia no tfale do

Silício, lem inglês)

12& Tim Berner&-Lee
|§)timtiernçrsjee); 0 criador

da web e diretor tto World

W.de Web Con&oriium IW3C1
'

è econômico nas tuitadas r

seguidores e escreve sobr^

tecnologia pessoal —
principal mente Apple —

e internet, (em mglêsl

124 Tim (TReilty
[@1imoneFllyl- Além de

acompanhar de perto vánas

startups, o fundador do

0'Reílly ^ledia gosta de falar «

sobre software livre e

internei. [em ingtês]

sobre os danos ao mojo

ambiente e suas

cõn$eQuénci35 para

o aquecimento global,

lem inglês]

ris CLimatempo
I i ! mãtemipg new5 1

:

As chuvas e trovoadas do

ÇLimalenipo também
chegaram ao Twiller. 0 perfil

informa previsão do tempo
no Brasil e responde às

perguntas dos seguidores.

11$ Danriy SuLivan
l^dannysuUJvan). 0

jornalisla do blog Scarch

Engine L&nd sebe tudo sobre

buscas, área que acompanha
desde os primòrdiüs da

internet, [cm mgllsl

1 25 Maft Cut ts

l^mattcults): Engenheiro do

Google e especialista em 5EQ,

costuma luiiar dicas sobre os

produtos a serviços da

empresa, lem inglês)

121 Martha Gabriel
[l^marthagobrieL]: Professora

e especialista em internet,

marketing digital e 5E0, atêm

de artista multimídia, Martha

escave sobre ludo isso e

mais um pouco.

112 Danah Boyd
|®z&phoria|: Pesquisadora da

Micncisofl Research e bolsisia

p Ffl^n i mift uwsnHinjk r PvutNi



MAIO OE 200? JULHO DE 2010

1 Mano Menezes 99193 1 Lu cia no Huck 2 096 662

2 Fanláslico 88 294 JK& 2 Mano Menezes 1 458 941

3 Marcelo Tas 56 813 3 Fanláslico 1 434711

4 Ra linha Bastos 45 537 i 4 Kaká 1 432 585

5 Danilo Gentili 36 533 5 lw?le Bangalô 1 142856

6 Twil tess 31 379 mi 6 Ra linha Bastos 953 434

? Edney Souza 28 987 7 Marco Luque 831 419

8 Kibe Loco 28 232 8 Claudia Leitte 825 640

9 Marco Luque 26 419 9 Danilo Gentili 825 125

10 Júlio Vam 22 668
, í 10 Programa Pânico“ * £

781 607

=OWTF r - ^ VVFF.LO:,. S- 1 A'" r|-H FATu RWn

v^lêá pena seguí -te

para saber para onde vai

internet, [em inglês)

130 Jovem Merd
LOjavemnerdh G:-. ãulú^es do

blog de tiumur nend mantém
um pertil na mesma Unh3,

cem comentários sobre

íÉCnoLygia, HQs e cinema.

lai PeteCashmore
l^mashablel- 0 fundador

do Meshafale compartilha

noticias do site sobre mídias

sociais, internet, design e

cultura digital - incluindo

virais, iam inqlêsi

132 Raquel Recuero
lÈBraquelrecuero): Afinal,

o Facebook vai malar o orkut?

Para onde vai o Twitter?

Siga j pesquisadora gaúcha

para acompanhar de perto

o que acontece nas

rodes sociais.

133 Evan Williams
[.^evl, Jack Dorsey Ipjaok!

e B\z Si une [gbizh Sim,

eles escrevem muito sobre

suas vidas pessoais. Mas
seguir as três ca mandantes
tjoTwiller é gbrigat õrio

para descobrir g& novidades

em primeira mão.

(çm inglisl

134 Silvio Meíra
(@$RLM1; 0 professor é

cientista-chete do Centro

de Estudos e Sistemas

Avançados do Re rife ICesar],

um dos principais polos

tecnológicos do país, e

fala frequentemente

sobre inovação.

135 Fábio Akita
[®AkitaOnRails]: Tem
experiência na Ima de

gestão de projetos e

desenvolvimento de softwarn.

è evangelista de Ruby on

ftarlse tuita sobre

progremsçào.

13A Electronic
Frontier Foundation
J^EFFl : A OMG americano

de fande osdireito$ digita is

do£ internautas e prega a

revisão das políticas de

d imito autoral, [em ingllsj

137 Revista MAKE
l(|)mFiitet- Reúne dicas para

quem gosta de cnar robôs,

inventar geringonças com
harware open saurce Arduino

ou montar protótipos com uma
impressora GD. íem inglês]

138 Bruno Souza
|#brjavaman|: 0 consultor

e dosenvelveder ire ba lha

com Java desde meados
dos anos 90 e ê um dos

prmnpai$ evangelistas

da tecnologia no BrasíL

ia? Centro de
Tecnologia e
Sociedade da FGV-RJ
(@CTS_FGV): Traz

informaçòes sobre os

mais recentes debates

relacionados a rfireii o amoral

e inclusão digital no Brasil,

140 Dvip rs
Lhttp://dvlprs.com]; Do Aja

x

ao Drupal oü cío iPhone ao

Twitter, dá para ene&nlrar

todo tipo de desenvolvedor

no site. É possível filtrar pela

tecnologia ou pela empresa,

[em inglês

|

5!GA A INFO!

0k_ somQE modestas
e fiào vamos nos

y

conlar eriSrç as

HG ditas da capa.

Confira um alto teor

deiecroloqi3 nç&
perfis daÍNFQ:

^pinFo_plantao

C^dicasinfo

â«inFo_gadgets

®neví5a_infa

Ve; a a lista

completa em
WWW-infa.flbriLcôrn.

br/twilter

.v " A50ST0 2010 iNFOSl



TENDÊNCIAS.
4TECH0L05US E M QUE VÜCÈ PRECISA ESTAR LIGADO

vl' ROBÓTICA

OROBOSENTE
NA PELE a*

Robôs dotados de

tato tocam coisas

a sua volta e

percebem com
que estão

nteragindo

O Flash vai

morrer?
Veto da Apple
e chegada
do HTML S

ameaçam a

plataforma

da Adobe

A joia virou chip

Dispositivos do ouro,

prata e diamantes podem
chegar ãs suas roupas

t
"
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A APPLE
VAI MATAR
0 FLASH?
Banida do iPad e do iPhone,
a plataforma da Adobe também
é ameaçada pelo HTML 5

E MAUfticiO HO RA ES

0 futuro do Flash está ceda vez mais ne-
buloso. Usado em 75% dos vídeos na in-

ternet, 70% dos jogos casuais online e em qua-

se todos os 10D maiores sites da rede, segundo

dados da própria Adobe, nada parecia conseguir

abalar essa enorme supremacia. De uma hora

para ou Ira, rio entanto, surgiram duas ameaças

reais: a Apple, que fabrica alguns dos dispositi-

vos portáteis mais usados no mundo, e o HTML 5,

novo padrão da web que está sendo desenvolvido

pelo World Wide Web Consortium [W3C1.

Steve Jobs não esconde seu desprezo pelo

flash. Milhões de desenvolvedores ficaram sur-

presos quando c presidente da Apple disse que a

plataforma da Adobe funciona adequadamente em
desktops e noteboofos, ma& não em smortphones e

tablets — e, por isso, não será adolada no iPhcme

e no iPad. Em uma polêmica carta divulgada em
abril, ele listou suas criticas. Para Jobs, trata-se

de uma solução ao mesmo tempo fechada e pro-

prietária, que traz problemas do segurança, preju-

dica a performance dos aparelhos, consome muita

bateria, não. funciona direito com telas sensíveis ao

togue e restringe inovações em aplicativos.

Havia expectativa sobre a adoção do Flash no

iPad, no iPhone e no iPod Tguck dispositivos res-

ponsáveis por boa parte do acesso móvel a internet

no pi&neta, A Apple, contudo, acabou de vez com
qualquer esperança. Ao apontar os motivas da de-

cisão, Jobs afirmou que ú Flash tornou-se dispen-

sável A chegada do HTML 5 o sua combinação com
C55 3, 5VG « JavaScript permite desenvolver mui-

tas das coisas que apenas a plataforma da Adobe

era capaz de fazer — o, para Jobs, sem vários dos

problemas causados pelo Flash.

Tags no caminhg
No HTML S, os principais obstáculos da Adobe são as

tags camas, video é áudio. A primeira permite criar

animações a partir do código HTML. Com isso, fica-

ra mais fácil desenvolver sites repletos de recursos

gráficos, com a vantagem de que poderão carregar

5UNFÜ AGOSTO 2010 ! WWW -4-ü aR?ii F.CiM F-R



TEMOS MAIS DE 3 MILHÕES DE DESENVOLVEDORES. NÃO
E UMA COMUNIDADE QUE VAI DESAPARECER. CONVIVEMOS
HÁ DEZ ANOS COM O HTML EVAMOS CONTINUAR
INOVANDO ", DIZ ANUP MURARKA, DIRETOR DA ADOBE

j ia mais rapidamente As tags viâêõ e autíiú per-

” que os navegadores mdem vídeos online ou

-íorflduzarn mu&icas $em recorrer & pbg-iní, o que

âm<bém tomará u processo mais rápido e seguro. Sò

IjE sobram obstáculos para a adocào plena do HTML
- 0 primeiro entrave 4 term-nino. "Mio há uma data

í :nada, mas nossa expectativa é 20l2“ r diz Vegner

anií, qtie g^r&ncie Pêscnüõrto doW3C no Bns&ü.

ímbora ainda leve tempo ate o anúncio nfidsl.

ã% tags vídeo, aodto e canvãs jâ podem ser usa-

is í 0 problema è que, sem a batida de martelo do

AlC,. d HTML 5 ainda nào è suporia do plenamenle

:
:
~ n?p»hufn navegador. As versões em desenvol-

«rr»ento do Ctimme J6-.0I e do Fir&Pcsc |4,QI< o SaFari

í C a d Opera 1 G.iü rèm o grau mais alio de tampa*
- o .«d ade com os novos padrões. Mas na a atingem

!' 0 browser mais usado, o internet Exptorer,

: : 'ãnternmha da lurrna e isso so devo mudar na

srsát» ^.0.
!

'0 mercado náo tem mais espaço para

-Dtiopólií, A cada ano, os browsers vão se ade-

: .j
-

Jü a padrões mais abertos'', afirma Diniz.

Entre os navegadores, nàt> há acordo sobre osco-

: = :s de video eãudioque devem ser ade te d os.ps pa-

; t* e i a bertosO gg T heo ra/Og g Vo rbi se oWebM— q ue

c.v es cndecs VP8 e Ügg Vorbis e é apoiado por

>: :g;e, Mozilla e Opera.enlrecKitros - competem

lj rr os proprietários H. 264/AAC, defendidos pela

r e Enquanto nèo houver cgnseo&O. um si te que

: i adotar as tags terá dc trazer video c áudio

Lcados em cada formato existente. A Microsoft

põr fim i disputa, mjj recenlemente deu

i E- tender que o Internet Espionar ? suportará tanto

. « PS como o H.2á4. Sem uma definição, a plaiafor-
- - : Adobe ^ind a continuará par um tempo como
: «meo padrão universal. Nesse período, será difi-

: k afisndonaro Flash.

Mas. ainda que essa trans-çlo demore, traia-se

processo mevilàveL "Em algum momento, to-

tcí :s browsers devem convergir, Já vemos sites

HTML 5 que Fazem coisas que o Flash nãncon-

SRje diz Robsoo Silve, gerente die deâenvõlvi-

nenio us AginciaCtick. Seu lime tem Feito uma sé-

rie de experiências cem os novos padrões — criou

até um jogo sim^ar ao Surfar Hero. Os shes dos

clientes de agência sò náo adotem as novidades

porque não há garantia de compatibilidade com

todos os navegadores. A migração para o HTML
5 também é dâda como certa por Elcio Ferreirg,

Fundador da Visiq. A empresa, especializada em
desenvolvimento webç lançou uma apostila sobre

HTML 5 a pedido do W3C Ferreira nio acredita que

o Flash morrerá. "As pessoas vão abrir d Flash, de-

senhar e depois publicar em HTML b", afirma.

Mutação e sobrevivência
Pera a Adobe, a onipresença da Flash na weõ des-

monta qualquer teoria qg e o coloque sob ameaça do

HTML 5, "É uma visão Limitada ", diz Anup Murarka,

diretor de Estratégia Tecnológica e Desenvolvimento

de Parcerias ca Pleteforme Flash na Adobe, "Temos

mais de 3 milhões de desenvolvedores no planeta.

Náo ê uma comunidade que vai sumir do dia para

a noite. ' O executivo destacou que o Flash convive

há mais de dez anos com o hTML. "Sá porque uma
nova especificação mtradu* ca pac ida tfes similares

não significa que vai substituir uma tecnologia Ião

bem adotada“ P afirma,

Murarka atribui a enorme popularidade do Flash

ás movaçèes que a piatalorma ireuxe. "Quando d web

era apenas formada por texto e imagens estáticos,

adici-onamos. animações. Depois, acrescentamos ví-

deos. Isso vai continuar;" 0 suporte a gráficos 30 está

enire as riovidídes e caminho. Em retação ã& criiicas

da Apple, Mgrarka disse que s^o os consumidores

que decidirão o que é bom para dispositivos moveis.

"Dés&nvülvEmos uma grande experiência de navega-

ção na web na plataforma Aíidroui, Vá nos dos nossos

parceiros, como RIM, Nokia, Sony Ericsson e oulros,

esíão criando aparelhos que supor-

tam Flash. Os reviews tém sido

muito positivos. ' A Adobe espera

que Jobs mude de

ideia. Mais alguém

acredita nrsso? Q

CGMBO
ESTELAR
flgçr wrdeqye
u comhmação
de HTMLSe
JsvaScnpl e

capaz7 Q game
Crystal GaLaxy

[http:y7brt.Lyy

crvstjladlawl

não passa de um
e3ípenmentú„

mas impressiona

pela qualidade
dos Çrálicas t
éh-Lü jogabitidade

ASDSTü 2010 1NF0 5S



TENDENCIAS_ROBOTICA

Robe italiano iCuh.

pele coni sensores
para tacar objetos

e "s&n*M«"
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A

OROBO
SENTE NA

PELE
Robôs dotados de tato tocam coisas à sua volta

e percebem com o que estão interagindo

El PAUL MARKS. DA NEW SCIENTI5T

A beleza pode ser apenas superficial,

mas para robôs humanóides uma cobcr

tura de carne é mais de que simplesmente estéti-

ca: pode ser essencial para torná-los s^ciolmonte

aceitáveis. Um revestimento sensível ao toque po-

derpa impediras máquinas de acidental mente lerir

alguém ao seu alcance.

Em maio, uma equipe do Instituto Italiano de

Tecnologia (!!T|
r em Gênova, enviou aos laborató-

rios na Europa as primeiras peças de pote sensível

ao toque, projetadas para seu novo nobô humanói-

úe, o iCub- Apele que o I IT e seu s parceiros d esen -

volveram contém wnseres do pressão Flexíveis que

visam colocar robôs em contato com o muode.

"A peieè uma da$ ternaiogias rmais necessários

para os robôs humanóides ", diz Ciorgio Metia. ro

boticista do llT. Um dos objetivos por trás d3s ten-

tativas de der formes buman&s aos robôs è deixá-

los interagir mais de perto com seres humanos,

Mas isso só será possível se o robô estiver ptena-

monüe consciente do que seus poderosos mem-
bros mecânicos eslao locando. Roboticistas estão

testando uma ampla goma de maneiras de fazer

peles sensíveis. Os primeiros exemplos, como o

robô C32; construído na Universidade de Osaka,

no Japão, usavam algumas centenas de sensores

efn uma pele de silicone. Agora, "muitos outros

métodos de detecção estão surgindo ", diz Rh
chard Walker, da Bhadow Robot. em Londres. Mas

até que muitos robôs estejam utilizando-os, será

difícil dizer quais são mais adequados para apli-

cações específicas.

Atêm do mais. há muitas critérios que a pele

tem de atender, disse Metia: deve ser flexível, ca-

paz de cobrir uma grande superfície e de detectar

a lê mesmo leves, toques em qualquer ponto

que La superfície. "Muitos desses Fatores entram

em conflito uns com qs outros", di^ ele.

iCub á um robô humaneide do tamanho de uma
criança de três anos e meio de idade. Financiado pela

Comissão Europeia, foi concebido para investigar a

cognição o como a consciência de nossos membros,

músculos, tendões e ambiente tátil alimenta o de-

senvolvimento da inteligência. As especificações téc -

nicas do iCub são opcn-source e cerca de 1 5 labora-

tórios em iodei a Eumpa [á estão criando seus prô-

-i tavn&vfaOPb v#wüv.mi * í’.í«i: • M I ACOSTO 3010 I IHFO Ü7



vocè já leni pu guigr um luneta perdida ao

destina pretendido. sabe quãa dilicil ê guiar alguém
que nêa (ala a Sua hrgua. Guiar c-5 rabo-s representa-

gm desgNci similar. NnrmaLmenie, Dsrobfe-

respondem bem a corjuhiPs de instruções precisas,

mas se alrapalham quando as orientações sáü

dadas na caòLica Língua do dia a dra |so amada
pelos seres humanes. Agora, uma equipe da

Universidade de Washington, em Seal

I

Lo,

desenvolveu utrt Software do Iradução que pBÒG

. A tecnologia poderia loriw mais íâcil

a canimw de rodos pm sdoaçoes como bu&cas e

iiüly^íTiíntos, onde podo sít melhor enviar um robô

qui? um ser humana
Cynlbía Malus?ek & seus colegas usaram os

princípios dalraduçáp flutomãNca — cpmumefiie

LiSílda para Irarfüxir te*:l lv=, de uma Lingya para Oülfa

em femamemos online - para desenvolver gm
programa dc narcgação paro robôs As Éerrnmenias

de tradução automática são projetadas paro

aprender com os esforços anieriores. meJhomndo
£iua precisão com o euparvfncip

A primeira equipe enviou um pequena robô

móvel para explorar e mapear partos do dois

prédios cio compus Os pesquisadores geraram
enlão caminhos aleal õ nos nos mapas a pertiram

a voluntária humanos para descrever as rosas

com comandos naturais, sais como “vire ã direiia",

oy “pegue o sogundci à esquerda", que Levariam

ã roncíuspo bem-sucedida de cada caminho.

Maiuayek usou esse* mapa* para treinar

prngrsma de navegação, que aprendeu 0 assoo lar

os vários comandos humanos com determinados
UppS de cqmporSismeniü para encontrar rotas.

D programa de navegação \qí enlão executado-

num robô virtual, que nec&beu instruções de

linguagem natural para uma variedade de rolas

previamenii? desconhecidas nos mapas 0 robô

virtual l-pi cape? de concluir com sucesso 10 dos 14

conjuntos de instruções naffrimeira tentativa.

, d»? Rav

Wonney, pesquiwdor iradorõú aulomãlicg na

Universidade do Texas, pm Aiislío.

Ele d-iz que as teniabvas antecioces de dar

mslruçõ-es â robôs tewjrecn&m negras explicitas

com eslruluras de 1 rase, semântica e smtexe Essa

ü borda gem "tradi.: Minar, segundo ele, exige muito

trabalho e requer comandas eslnftamen-te dehmtías.

lorojndn-ae inviável em siloações de emergÉnera,

nas quais muitos noóos sãn utilizadas.

pries "deras . Portanto, o Ifí lerá rmiitbs potenciais

candidatos rohós para cobrir com sua pele.

Â peie è composla por placa* do circuita im

pressa PUxivoií em formato triangular, que fun-

cionam como sempre 5 e cobrem grande parte do

ebrpo d-o tC Lrti. Cada Iriángula tem 3 centímetros

de Lade e contêm 12 contates copacitivos de co-

bro. Uma camada de borracha de silicone age

como um espaçador entre &5 placas suma [.ama-

da ox terna de Lyçra que traz um tonlato de melai

sobre cada contate de cobre A camada de Lycra

e circuitos flexíveis constitui os dois Jades do ca-

peei Ipr 4e sensibiUdade â pressão da pele. Ésse

orran|o permne que \2 "piXoU látei$
M — qu ta-

xeis — seiâm sentidos pele triângulo. Essa reso-

lução La xetá suficiente para reconhecer padrões,

como uma mão segurando o braço do robô A
pele pode delectar um toqufí tõo leve quanto

1 grama em cada laxei, diz Metia. A superfície

também e salpicada com sensores de tempera-

tura baseados em semicondutores.

?lftreÉjd& nü&rêncía
No íuturo, o (U pianej^ adicionar à polo uma ca

mada de um poLímero piezoelétrico chamado
PVDF. Enquanto os sensores de tapachãncia

medem a pressão absoluta, a tensão produzida

peto PTOF como re^uliado dc sua delormoçao

quando tocado pode ser usada para mçdir ^ t^xa

de variação d3 pressão. Por tanto, se robo dosíi-

Zã dedo ao longo do uma superfície, as vibra-

ções geradas pelo atrito podem dar pistas sobra

o material do qu&i essa %oporficiG é feita. Es&a

seusib-tt idade pode ajudá-lo a estabelecer o nivel

de aderência n&ceifrâria p^ra pegar, por exem-

plo. um prata de porcelana escorregadio.

Philip Taysom. CEO da empresa bntõnkâ Pe

ratech. de Richmond, N&rth Y&rkshire, hãoé fã de

^i7n:-,ivE?iin ba^fjãLídb em cepacitores. que.

segundo ele, podem perdera sensibilidade curo o

uso contínuo. A resoosia da Peratoch ê um mate-

rial elástico que ela chama dü composto de lune-

lamenlo quàolico ÍQTCI. A formula inclui um po-

límero, como a borracha de silicone, que é

altamenle carrepado de pices de nano partículas

de níquel. Ume lensèo è ãpticade em ta da a pele,

e quando ela o pressionada, a dLsiâocia entre as

na no partículas denlro do polímoro diminui, ú que

üH IN FU I AGOSTO 201 Ü -:! > m-
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resulta em elétrons Huindo, ou formando um "\ú-

ner, de um pico de nanoparticutas a outro na

área quee&Lá sendo tocada, FundemefUeLmei*te K

a resistência e Lê trica do maioria l caí drastica

rnenle e em proporção ã força aplicada, permitin-

do que o toque possa ser interpretado.

Isso nao quer dizer que nossa pele não seja im-

poria nie. Â Shadow Rnbot em breve começará a

testar uma nova ponta de dedo sensível ao toque

similorà humana, feiia pela Synioucb. uma empre-

sa necém- criada com sede na Califórnia. A ponta

de dedo é feda de um saco de borracha cheio de

liquido que aperta como um dedo de verdade, e

è equipado com sensores- internos que modem
a vi braça o, lemperatura e pressão.

Seja qual íor a Secnotegia emerqenie

que prevaleça, potes sensíveis de robôs ^
devem nos ajudar a nos aproximar

dos nossos Muros assis-

te nies humanoides, diz

Whilon. "Alualmenle,

es robôs são iáo ami-

gáveis quanto loto-

copiadoras. As inle-

r-ações que as peles

incentivam vão tor-

na -los muito mais

amigáveis. ' O

ü

Pele íomo r oupa
No Massachusctts Institute ol Technology Media

Lab. Adam Whiton esta desenvolvendo uma peto

sensivel à base de QTC para um fabricante co-

mercial de robôs cujo nome nao pode revelar. Em
vez de uma pele firme e justa r Whiton usa uma
cobertura mais flexível, mais semelhante à rou-

pa. "Nós nos cobrimos com tocidos quando mie-

ragimos com as pessoas, portanto a roupa pode

ser a melhor meiãlora como superfície sensível ã

pressão para um humano ide", diz ele.

Genius naturais., como locar um humano ide nas

cosias para chamar sua atenção, ou puxá-lo pelo

braço, podem ser facilmente interpretados porque

o QIC possua atta sensibilidade,

elo diz. Mas novas capocida

des também poder iam

estar a caminho. For

exemplo, o QTC lamblm
pode atuar como tim na-

riz eletrônico. A escolha

cuidadosa do polímero para *

o material base. diz Tay5om h

Significa que mudanças de nesislência podem ser

induzidas por reações entre substâncias químicas

voláteis no ar — por isso ele pode se tornar um
nariz eletrônico. além de um sensor de toque ca-

paz de delectar, por exemplo, um vazamento de

gás em sua casa.

'isso mostra que provável mento poderemos

acrescentar aos rabos um monle de coisas que

nossa pete não pode fazer. É mais uma razão para

não nos prendermos rigidamente à metáfora da

pele humana", díz Whiton.

Ü iCub à um
humano ide do

tamanho de

uma criança de
3 anoso meio

ATUALMENTE, OS ROBOS SÃO TÀQ AMIGÁVEIS

QUANTO COPJACORAS AS INTERAÇÕES QLiF

AS RELES SENSÍVEIS INCENTIVAM VAD

tdrnA-los muito mais amigáveis
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Dispositivos feitos de ouro, prata e diamantes poderão em breve
estar em suas roupas Pl jom cAftTWAjowr, danewsciént(st

É como entrar no cofre de um banco. Se-
nhas protegem as portas-. Os muros e o chão são

feilos é? cone rei c- com até 2 melros de espessura -

tudo construído sobre arenito Mlido. Os dutasde venti-

lação lèm bloqueios automáticos. Nem o sinal do çelg^

Lar consegue entrar Tudo i sso pode parecer adequado,

já que centenas de diarrianíes estão guardados nesse

local. No enlanto, não estamos talando do um cofre. É

o laboratório do Centro de Nanociência a Informação

Quântica da Universidade de firislol, no Reine Unido,

e os diamantes guardados aqm nao sáo maiores que

um grão de poeira Diamantes desse porte podem não

ser interessa nte^ para Eadrões de banco, mas esteo se

tornando os melhores amigos dos físicos.

£ não são apenas os efemantes, Oum e prata

também estão adquinndo um novo fascínio no labo-

ratório. Â dureza superlativa, o bridio e a resistência

ã corrosão desses materiais lèm sido apreciados por

sé cu las, mas quande vnçè os reduz ã nanoescota, ou-

tnas caracterísLicas aparecem
;
propriedades valiosas

que p remetem t ransformar a manei ra como coo st ru i
-

mos dispositivos eletrônicos de todo tipo.

Bem-vindo ao novo mundo da eleiròmca das joias.

Revelar o riqueza notável desse nanomundo exige mão
exEremamenlo f«nme — é por isso que o laboratório

de Brtsiol é tão solidamente construído. AquL o físico

Noal Fox passa e- dia manipulando delicados filmes de

diamante, tão Nnos quanto um ho tíü cabeie humono.

Os experimentos sàe 100 sensíveis que até mesmo as

vibrações mais I raças pedem levá-los ao iracasse.

Fox p retende transformar esses filmas de diaman-

te num nove tipo de célula selar, que gera eEelricidade

absorvendo calor em vez de comprimentos de onda

de luz visíveis. Ele esta explorando a "emissão termiõ-

nica propensão de t\ Iguns materiais põre cosprr elé-

trons quando aquecidos, o acontece que 0 diamante

ultra Fino è melhor nisso quê a maioria dos outros ma-

teriais. Fox planeja usar uma superfície refleiera para

concentrar a luz selar em um dispositivo composto

do dois filmes íines de diamante, separados por um
vácuo do algumas cenienas de miemmetros de es-

pessura, Conforme 0 sol aquece a película externa, a

mais quente, os elétrons mais energéticos voam e são

recolhidos polo ouEro filme, gerando uma cornenio.

vY ,y-\ - 'I* . aHh .
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Gs dispôs iTivo&cí?nvénciorigi& que capturam o Ca-

lor do soí a íazem concentrando a Luz solar om tubos

convênio óleo ou água. 0 tlurrto aquecido pode en-

tão ser usado para produzir o vapor que aciona uma
turbina c gera aletri cidade. Sem panes moveis, uma
célula solar de diamante deve ser mais eficiente, diz

Fwc A tecnologia não depende do sol para funcionar:

as células também podem ser usadas para colher os

resíduos de calor de usmss de energra, instalações

i nd ustria is ou esca p ame n tos de ve ic ulos.

Para fazer com que üs filmes de diamante traba-

lhem pç forma eficaa, Fo* precisa primeiro ímptenter

átomos de líüa neles. Esses átomos iormam cangas

positivas próximo ã superfície do filme, e Isso ajuda

os elétrons quentes a migrar, infeUzmsnte, o mesmo
arranjo do átomos üe çarfiono qye dã aQ dia manta

sua dureza toma exlrerp amente difícil inserir átomos

externos neJe. Qs ã tomas de Lltio entram lentamente

se o filme de Qiamante está muito quente, mas eles

acabam se agrupando e se tornam ineficazes Fox

então se voltou para as íons de Ulio, que< ele acredite.

di1nndirão-se mais facilmente em toda -a estrutura;.

Nanodiamantes também poderiam oíenecer uma
alternativa aos circuitos de silício usados em micro-

chi ps, se um projeto Liderado pela Agência de Projetos

de Pesquisa Avançadas em Defesa dos Estados Uni-

dos, a Garpe, for bem-sucedido. 0 objetivo é substituir

circuitos eletrônicos de silício por componentes mecâ-

nicos microscópicos feitos de diamante. Os engenhei-

ros da Darpa acreditam que esses dispositivos têm

vantagens sobre muitos componentes, em especial

se eles puderem ser construídos com diamante ultra-

nanoçnstaLmo lUNCOl, um material desenvolvido pelo

Laboratáno Nacional de Argonne» em Chicago.

0 U N CD pode ser mold a úo para formar i raves em
nanoescala ou membranas vibrantes que são capa-

zes de operar em frequências mais amplas do que

interruptores e módulos eletrônicos convencionais,

E, graças ao falo de que o UNCD pode ser mergu-

lhado em silício, esses componentes têm condições

de ser integrados diretamente aos chips de Silício,

tornando-os ma^ baratos de produzir

Sai elétron, entra fóton
Enquanto diamante oferece novos truques pana

manipular os elétrons, oulfM lipos de pies podem
pormilir a substituição total dos elétrons por fólons.

Ao contrário dos etátrons r que estão sujeitos a inter-

ferênciâse OOlisôes enquanto vÊ&jam num circuito, os

fólons pedem transitar na fibra õptica sem interferir

uns com os outros, Isso significa que os fótohs podem

ser embalados junjas em densidades m^s altas do

que é possível com os elétrons Portanto, os circuitos

ópt icos poderão transportar mats dados.

Eixont rer uma mane.ra de contratar esses fólüns

representa um grande desafio. Uma solução é usar

plásmons, que podem ser pensados como podas

de luz presas à su perfic.e do um metal pelo mar do

elétrons na parte interna. Ao contrário dos fólons,

plásmons podem ser facilmente manipulados com

campos elél ricos ou até mesmo com feixes de Luz. Â
equipe do Instituto de Pesquisa de Te Le comunicações

ê Eletrônica de Daejeon, Coreia do SuU necentemente

transferiu dados entee chips de computador utilizan-

do plásmons para canalizar um sinal Iraco de banda

larga por meio de fips de Ouro. Alguns fabricantes»

incluindo a Intel, estãu começando a usar conexões

desse tipo para substituir cabos convencionais em
computadores pessoais, ü objetivo final, porém, é ter

a própria Luz executando o processamento em cada

chip. Rarte do truque reside na capacidade de gerar

pulsos- de luz e Ligá-los o desligá-los em alta velocida-

de. todo num espaço minúsculo. Os menores Lasers

convencionais medem várias centenas de nanômétros

Pard converter calor em eletricidade, coticenire a energia do sol om
células solares. contendo FiLmèâ ulfrafinos baseâduâ em dtimanlés

Elétrons na vácua

' *-)/

0 calor do soí

é concentrado
i ra célula solar

,1 usando qm
/ ospdho

/ parabólico

á

Emissor

/

Calor

>7
y
Coletor

A lusife sol

aquaoe a camada
OXtp|-i|& cfn

diamante, que

emite oUtrans.

Estes viajam
no vácbo rliiTiÊi

a outro filme

do diamante,

garaudq çarronle

j. V-

'J -
y<h ' Concentradores

solaras de

diamante podem
Sí?r mais

eficientes que ps

coii^htbpasíi

porquo nõo tõm
partos movo Is
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de Lodo a lodo e. logo. são grandes demais para â tare-

Fa. Pam competir eom OS transistores. yrm laser leria

de ter menos de 5Í) n-Doomclros de lado a lado r algo

impossível com os mOcfelds convencionais.

Mas no ano passado equipes de físicos na Clima e

nos Estados Um dos criaram os primeiros exemplos

de um dispositivo chamado spaser, qoe recebe esse

nome por amplificar a superfície dos plàsmons de for-

ma semelhante àquela com que o Laser amplifica a luz.

spaser tem um núcleo de ouro embotado em sílica

& moléculas de corante. Quando está ligado — hoje.

usando uma fonte externa de Iüa embora o objetivo

seja usar uma corrente elétrica o núcleo de ouro

A META FINAL DA EXPERIENCIA E
TER A PRÓPRIA LUZ FAZENDO O
PROCESSAMENTO EM CADA CHIP

oscila com 05 plásmons. isso excita as moléculas de

corante, que emitem luz Esta, por sua vez, cria mais

plãsmens. O resultado é um feixe de Luz oblido com
um dispositivo de dezenas de nanômetros de targura.

Dentro de seu corpo
Vai levar anos até que os engenheiras, passam usar

assas nanojoias para construir um computador oq

tico. Entretanto, as nanopartícutas do ouro e pra-

ta têm outros atrativos para oferecer. Injetedas no

lecde humano e expostas a luz, nanopartícutas de

uro podem gerar plásmons que então emitem luz

de comprimentos de onda diFerontes Jsso pode ser

usada para analisar a química das células aspac-

troscopicamente, 0 que poderia ter um papel útil no

diagnóstico médica ou. sê as ondas emitidas tarem

ratida- os emsua roupa. “Em vez de carregar seu iP
_

todo o sistema eletnomco poderá ser incorporado a

jaqueta", diz Jenniíer Lewís, dentista de maseria.s t

Universidade de Illinois em Urbana-Champaign.

Lewis está trabalhando para tornar vestívei

eletrônica de joias Em 2QQ9. seu grupo encont

uma maneara de imprimir minúsculos fios medi

micro metros da mesma Forma que uma ímpress^

de jíHo de tinta cria uma imagem no papel. Usa

uma tinta que conduz eletricidade contando na

partículas de praía K eles conseguiram imprimir

fros em vários mate riais, incluindo vidro e plásli

Lewis também fez questão de descobrir se sus l

'

nicâ de impresslo Funcionaria com ma
riais flaxivois, como tecido, mas aqui

atingiu uma barro ira. Para fazer as nan

parti cu los de prata, Uwisas predp«i* gr

úuaLmento a partir de uma sol ação de sa

de prata, adicionando um agente poLím:

de "nivelamento^ que impede as particul

de crescer além do necessário. 0 polrrrr

envolve as partículas, impedindo que mr

praia grude a eles. O problema é como
mover 0 polímero depois que 0 proce

de impressão é concluído, uma ve? que 0 poLime

é um isolante e reduz a condulividade dos fios.

aquecimento à 0 truque. Po felizmente, a equipe

Lewis só consegue se Livrar do polímero em ie.

peraturas aç Pma da ÍDD* C — condições nada ide
-

para tecidos delicados.

ü trabaiha mais recente de Lêwis sugere uma rc

posta. Seu grupo descobriu que pode minimizar

efeito Í5olante do polímero ajustando çupdadosaman

0 tamanho das nanopartícutas, Usando tinia com p~

tículas da tamanho «deat, etes podem imprimir os fi

cuja coptíutividade è um décimo da de praia comu

sem precisar de aquecimento, "Fizemos progres

mas ainda há mais trabalho fazer", diz ela O objef

final de Lewiâ è imprimir em le-tido todos os come

nentes e circuitos de um telefone ou tocador de mú
infravermelha 5, matar as células cancerosas. No que ca. A maioria desses componentes, pia explica, \&

d 11 respeito áã nanoparticulas de prata, elas pódèm impressos em placas de circuito modianfe o depo:

ajudar & tornar &íí LEDs mais E-ricientes Muito utiii- da urna camada de condutor ou semicondutor e,

íades em etetffimca de consumo* os LEDs produzem seguida, removendo tudo em volta dü padrão deseja d

luz quando elétrons e "buracos" — as lacunas- num Fm príncipe, ÚHr eis, circuito de qualquer disposU.

semicondutor onde os etetrons devyrtgm eslar - so eiotrameo pode ser impresso em sus roupa, grata:?

rc-cnm binam Acndiede qua a adição de nartopai-sícu- nanoparticulas dt* Unta

iri s de praia nos LEDs pode aumentar sua produção Psíão se sabe &e* 0 punho do sou próximo casaco .

cm oito vezes. isso poderia iGyar a novos tipos do to - com seu prapno circuito ou náo, ma:- parece Cerlu rj ,

laü ou iÍuminscõD5 do baixa poléhcia. há um futuro brilhante para a êletronicã Ioda u^aiv:

praia 0 diamanios, E mesmo qoe* essas joias n.

1 seu estilo, náo se preocupe — cnm t-la^ vu.

m parecer nem chique nom cafon^: 0 matcmoí

lAcluindo jühdnrLrs, e tocadores titi müiiica - incorpo- poquono domais para 5c ver O

No erUrsniu, d lÊcnologia de joíd mais comrÊTciallzá- oura,

yol poderia soí embutida cm algo que vocé leva a lodos (açor

os Lugares Eia pode m ndar a cara <ios seus q^dgets. nlo v

ti* INFD AÜÜSTÜ201G fi hH» ' IIM HH
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As 200 maiores empresas de
tecnologia do Brasil cresceram
10% em 2009 e faturaram, juntas.

149 bilhões de dólares, quase o
'

nominal do Chile
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Não é preciso lembrar ninguém do gosto amargo que

marcou o inicio de 2ÜD9. A cnse iniciada em 2007 com o

estouro tia bolha imobiliária nos Estados Unidos man

teve as empresas na defensiva. Até o Brasil, em situa-

ção mais confortável que a maioria dos países, apre-

sentou recuo de 0,2% no PIB no ano passado. Mesmo

assim, O SOtor de tecnologia brasileiro conseguiu óti-

mos resultados, Foi o que concluiu a 13J edição da

INF0200, levantamento realizado pela INFO e pela con-

sultoria Taníguli & Associados que analisa as maiores

empresas de tecnologia do país. Juntas, as 2ÜÜ maiores

faturaram 149 bilhões de dólares, um crescimento real

de 10% em relação ao ano anterior "É um resultado

muito positivo, considerando a queda do PIB", diz Ed-

son Taniguti. responsável pelas análises. ELe observa

que. por causa da valorização do real em relação ao

dólar, se o crescimento for calculado na moeda norte-

americana, ele vai parecer ainda maior,



®oo
Para chegar a bons resultados financeiros num

cenèrio de crise. o& executivos entrevistares pela

llsl FO contam que tiveram de fazer bastante ginás-

tica corporativa. Atém de cortar custos, precisa-

ram criar novos produtos e serviços, explorar ni-

chos da mercado g, em muitos casos, marler os

investimentos apesar da incerteza. "A adição de

novos clientes, combinada a um estrito conirele

de custos, resultou em lucro. Atêm disso, investi-

mos em tecnologia para melhorara atendimento",

cf*-í Jaãc Cos, presidente da Claro A operadora

ostenta resultados invejáveis no IN F0200. Está

em quinto lugar no ranking por fat ura mento, ê a

segunda empresa com maior lucro Liquido. com
margem de Ebitda (Lucro antes de ser desconta-

dos puros, impostas, depreciação e amortização]

de 4%, Na vice- Liderança dü mercado de leteiema

móvel, terminou 2009 com 44,4 milhões de eh en-

tes, 5 r7 milhões a mais que no ano anterior.

Para ganhar novos assmanles, a Claro aposlou

na flexibilidade de ofertas. "Passamos a permitir

a personalização dos planos. O clienle escolhe

quantas mi nulos quer de voz, quantas mensagens

5MS deseja enviar e se quer navegar na 'internet
11

,

diz Ccx Outra novidade íoi õ use de uma nova fer-

ramenta no call conter, fonte habitual de reclama-

ções d os clientes. 0 software identifica palavras

nas conversas telefônicos a classifica as ligações

gravadas. Casos considerados críticos recebem

atenção especial. "É uma ouvidoria ativa Podemos

definir, por exemplo, que a sistema alerte quando

atgum cliente fala um palavrão\ explica

Ne terceiro lugar de ranking, a Vivo, líder do mer-

cado de telefonia móvel, fechou 2PD9 eorn 54 mi-

lhões de assir-íjntçs. Numa tentativa de melhorar o

atendimento ao cliente, a VrvocOntraiou 500 vende-

dores das suas lojas que antes eram terceirizados,

dij o d i reter dç planejamento estratégico Daniel

Cardoso. Além üisso r investiu 2 r5 bilhões de reais

em infraestrutura. "É preciso garantir a capaesdade

da rede e expandi -la para receber novos c Li entes"

,

diz Cardoso. Um des novos produtos da empresa em
2009 foi a internet móvel pré-paga. "É voltada para

quem faz uso evenlual do serviço e não quer ter o

compromisso de um pagamento mensal' , explica.

TeLecom domina
Como acontece em lodos as edições dó INFO2O0,

o setor de telecomunicações domina o fopo do

ranking. A Oi. número 1 na lista, teve faturamento

de 26,2 brlhòes de dólares e crescimento de 71%
nas vendas em 2009, mas teve o maior prejuizo

do levantamento — 250 milhões de dólares. São

numeros que refletem a aquisição da Brasil Te-

lecom, concluída no inicio de 2D09. “No ano pas-

sado, nos concentramos em arrumara casa. Pre-

cisamos reestruturar processos e baixer e custo

operacional para justificar a aquisição da empre-

sa diz Pedro Ripper. diretor de desenvolvimento

tecnológico e estralégico da Dí.

O CRESCIMENTO VOLTOU
O lã Lura mento das 2ÚÜ maiores
— em bilhões da doLares

MAIS EMPREGOS SURGIRAM
Funconánufi. nas 200 maiOrês.

— em milhares

QUEM CRESCEU MAIS
Emprç&ss com cresd manto
de vendas — em %

QUEM ENCOLHEU MAIS
Empresas com maior redução nas

vendas — em %

OS MAIORES EMPREGADORES
Empresas cem maior numem de empregados

teu Lhtc

Claro |5 í 487

EmOratel £^VL4I?

Pr-üvidí r _j3ç 1 54

Siemeni

tHeperTermance ggg

C5U tardsystem 71 1
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AS QUE MAIS LUCRARAM
Lucro líquido em mifchò-cs de dólares

AS MELHORES MARGENS
Relação entre bhitda e e& vendai

liquidas — em %

AS MENOS ENDIVIDADAS
Relação entre passivo e ativo total - em %

AS QUE MAIS PEROERAM
Prejuiza em mithóes de dólares

Z'

AS PIORES MARGENS
Retaçãe entro o Êbilda e a? vendas
líquidas — em %.

?
í»

V-Z
-5t>

'8,5 -í,* *.S -1.5 |B99W*
-20,3

1,i

AS MAIS ENDIVIDADAS
Relação enlre passivo e dIívq toial - enr* %
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Outra empresa de lolecom uni cações com nú-

meros vultosos é a Telefónica, que ficou em segun-

do lugar no ranking por faturamento, apresentou o

maior lucro líquido e a oilava maior margem de Lu-

cro Opéracionâl ÍEbilda em netòçao ás vendas Línui-

dasl do INFOZOD. Apesar dos resultados positivos,

2009 foi desastroso para a imagem da empresa,

por conta das falhas no seu serviço de acesso á in-

ternei 5peedy. Entre junho a agosto, a companhia

chegou a sor proibida, pela Anatei, de comerciali-

zar ò serviço. Messes tris meses, perdeu 14? OOÜ

clientes e teve de desembolsar mais de 1DD mi-

lhões de reais em melhorias. "Investimos no au-

mento da capacidade de transmissão dos cabos e

na redundância da rede. além de fazer melhoras

no atendimento", afirma Fábio Gruggioni, diretor-

executivo do segmento residencial da Telefónica.

Ainda campeã em reclamações no Pnocon-SP, a

Teiefpniçí até conseguiu reduziras gueixas. Em abril

de?[JÜ9 foram registradas 2 BCG reciamocões, núme-

ro que caiu para 600 cm dezembro. 0 que contribuiu

para a melhora foi a criaçào, em setembro* do figura

úo auditor, diz Bmggioni. "Ele confere se o cliente en-

tendeu os detalhes sobre o serviço que está contra-

tando. Isso duplica e custo do vendedor, ma& melho-

ra a satisfação do consumidor", diz. Para impulsionar

a estagnada área de telefonia hxa, a Telefônica focou

seus esforços nas classes G e D. DobcOu 500 vende-

dores para bater na porta das casas. Também desen-

volveu pacotes mais flexíveis* com molho r controle

de gastos. "60% das nossas vendas não são de linhas

tradicbnais", diz Bruggioni.

Sabor brasileiro

0 Brasil passou a ser prioridade para muitas empre-

sas globais, observa Carlos Werner. diretor de marke-

ting da Samsung, a maior fabricante de equipamenios

eletrónicos no INFÚ2Ü0. "Ternos trazido os produtos

quase simultaneamente aos paie&s mais avançados",

diz. Em 2DD9. a Samsung cresceu 33,3%cm relação ao

ano aniormr, impulsionada pelo sucesso das TVs de

leia fina e petos smartphcmes de custo mais baixo. Fi-

cou em $étimg Lugar no INFÜ2ÜD, tres posições acima

de onde se encontrava na edição anterigr, "Nosso pulo

dõ goto foi oferecer celulares com tela sensível ao to-

que mais baratos para um público que na o tmha aces-

so a esse tipo de aparelho
1

', d«z Warner

A AGC e 35a no ronking, n|q cresceu em 20D9.

mas teve mangem de 15% no Ebitda em relação as

vendas e de 100% no resultado em relação ao patri-

mônio Líquido — números que atestam a alui Lucra-

tividade da sua operação no Brasil. A estratégia da
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çmfireM ê prestar atenção às praferénçr&s do con-

sumidor brasileiro. "0 brasileiro gesta de produlos

:om visual mencs conservador e dá importância ao

T nero tfe conexões HDMI de TV”, tfiz Maurizio U-
a ida, vice- presidente da AÜC Brasil.

Cartão dá dinheiro
-posar úo enorme volume de vendas das gigantes

-.2 íelecom, as empresas que apresentam as mé-
is margens de lucro no INF0200 são as que

^soalham cem meies de pagamento. Ê um selar

:om resultadas de fazer inveja, A relação entre

ÊDiída e vendas líquidas da Redecard ê de ó 7 ,l%.

Ada Cielo édeó 5
,
7%. Pela nossa rede passam 7%

:: ? iB br&sjleiro. Ela ests preparada para proces-

i= r ü triplo do volume de transações previsto", diz

5 jTiuLq Dras, presidente da Cie lo. Em 17* lugar nc

m^QZOÜ, a companhia apresentou crescima nto de

*-.nddS de 21 „9% em 2009 .

Uma das estratégias da empresa foi investir

= - produtos para segmentos específicos, como o

A: -
: cartão para compra de msumos agrícolas.

A “
--lo também trabalhou na divulgação do car-

ri aos profissionais liberais. “Médicos, feirantes

- dentistas, que não tem uma cultura de aceitar
' =-' j

-“0h podem oferecer essa opção de pagamen-
íss ctient.es'

,
diz Dias. Nü visão do presidente

Sã Cielo, hâ minto e 5 paço para crescimento do

Nos países desenvolvidos, õD% dos p a ga-

fe e Fitos 5ão feitos por cartão, enquanto no ÔTasil

=-id oarcela è de 25%. Â concorrência vem se

w --‘ando desde que a Redecard e a Cielo perde-

“im a exclusividade na operação com as dandoi-

'i: MasterCard e Visa

Movidas a inovação
No setor de software, vende mais quem consegue

oferecer uma solução que traga resultadas con-

cretos para o cliente. A brasileira ELucid, focada

em soluções para o setor elétrico, por exemplo,

colheu ótimos números. Um dos sistemas criados

por ela trouxe redução nos gastos com envie do

correspondência pa^a as concessionárias de ener-

gia. 0 software permile que, usando uma impres-

sora portátil, o funcionário responsável pela medi-

ção do consumo imprima a Fatura na residência do

cliente. "Para as empresas usuárias, a TI è com-
modity. Elas não querem saber onde vpu hospedar

o software. Querem ver o valor agregado da tecno-

logia. Temos de entrar a solução completa pórâ

eles
H

, diz Michael Wimert, CEO da Elucíd. A empre-

sa vendeu ó3,8 milhões de dólares em 2009 . Teve

crescimento de 18
, 9% e margem do Ebitda sobre

rendas de 35% Para o acionista, o investimento

teve uma valorização de «mpression antes 355%.

A L i n :< ,
especializada em soluções para o se-

tor varejista, é destaque entro as empresas me-

nores no INFG 20Q, com margem do Ebitda de

31% e crescimento de vendas de 19
, 0% em 200 ?.

"Os bons resultados sie reflexo das sinergias

obtidas com a compra da concorrente Quadram",
diz Alberto Menache, presidente do grupo Linx.

Além disso, a empresa passou- a oferecer servi-

ços de telecomunicações que complementaram

seu sistema de automação comercial. "0 ano de

20Õ 9 tos bom, mas 2 DTD eertamenle vai sor me-

lhor'
,
prevê ele. A pjlgar pelo desempentiú da

economia brasileira no primeiro semestre, a

previsão tem tudo pare se confirmar.

âS CIDADES DIGITAIS
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ONDE ESTÃO AS VAGAS
Número de empregados por estado—
em milhares
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Número de empresas por estado—
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ffiOO
EMPRESA

posiqjMJ

?QQ9 2DQH

1

2

3

4

6

7

10

1t

12

13

Oi

Ria de Janeira I RJS

Telefônica

5ãa Paula ESW

Vm
Sáa Paula ÍSPI

UM
Rio de Ja neiro I RJ]

Olarg

Sáa Pavla É5P|

E«»ratil
Ri* de Janeiro IRJJ

SAHIUNO
Manaus |AM[

HfT
Sã* PáylQ ISPI

HP
ejfuofi ispp

IBM
Sá o Pa ulo jSP)

vENDA^
[U5S miL4afi«J

CRESCI MEHTD
&E VENDAS

[%]

LUCRO
LÍQUIDO

lusii^iiràftsl

E El TEIA

LUS5

íTMhawsl

ebifDa
HIBRE

VENDAS 1

AllVO
TOTAL \US%
milhírfls)

24 250 957
1
"

71.0 "250m 4 015 053 23.4 34 990 257

hl

13 290 730 2.3 1 ?47 974 3 356 033 37.0 11 751 339

13135 531'"
7,2 492 468 2 996 975 31.9 12 644 802

ui

10427*72 0,8 107 748 1 702 406 21

7

10 391 780

m
9060019 6.4 . m 554 Z&? 617 4.2 10 431 367

m
837*432 10,5 742 367 1 *13 772 2*.

5

9 4*4 163

m
3 759 499 33,3 161 011 368 873 12,5 1 444 482

34*6331 27.3 422 667 713 42-6 24.9 4 78* 234

2 74$ TO
1*

4J - - - -

2 429 KKl" 1.9

26

25

30

37

27

*UHT»
São Pauis ÍBPJ 1 124 985

Manaus Iam i

ClKQi

Sá Cl PVlU .0 I.SP]

i g^9 mu

i o*a 73*

14.7

tlP

2.3

19
NtXTIL

Sã* PauUHSPl 2 37*041 43,

Ò

392 323 267 719 15.0 -

17
tu
Sã* Êernardo da Campe [SPÍ 2 212 527'” 21,9 £30 393 \mm 65,7 1 704 472

14
M3 EurciUMfccs

Taubaté (S Pl 1 977 1B2 -1.2 -St 871 4 073 0,3 316 257

8
Hhia
Manaus <AM’I 1 915 ZOZ^' 45,4 - - - -

9
WnTPROL*
Jâguariijna [SP1 1 Í22 950''' -50,0 - - - -

15
SlIHIU
São Pauto |SP? 1 722 500 -13.1 - - - -

16
Stn-

São Pauto |5PJ 1 700 000 -8,0 ~ - - — '

23
GVT
Curitiba IPRi 1 591 444

1

32.4 75 567 327 119 333 2 1 44 1 02

21
ftlDKARD
Sáa Paulo [SF] 1 517 379 17.9 GDDm 934 002 *7 r l 10 027 104

22
PQIITllNJ

Curitiba |PRI 1 «3 321™ 14.7 *9 131 96 644 7,8 774 144

Ria d* Jáfií ira | RJ) 1 341 174 24.0 8-5*53 »1 549 1*.2

ItAVttt

São Pauto [SP] 1 198 960" 6,9 30 766 49 739 6.6

*5 223 129 653 f£5 197 694

«iiimpüLrM «rMCDM^nruosn^iiM. :c :àn».o sc r w dcziuh^dcstep ijw; iM-ts itmiji ni dmkk d:+,hjjdamk munníSPHUwinuvD -JiMOiit «ílhot-íé c**firô>í* EmMI
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FJLtRIHÚNID
LIQUIDO

V55 rnilhafeaí

UflUIWZ
Corrente

findirc-j

EHDIVID4MÍHT0
ÜtfiAL 1

íMFKRTOS
60BRL VÉNÃA5

1 ÜSS m lhsiral

NUMERO Dl
EHPVEQàDP&

CONTROLE
4U0H4NIQ

CAPITAL
A.BERTD

20Df

4 Sf 1 356 1,1 86.9 6 422 364 2B 475 braseiro /
5 77* HO 0.9 5Ü.9 4m 962 6 171 «panhol /

5 852 759 1.0 53.7 2 *63 408 1D593
português/

«4p4flh4l /

1,2 50,3 2 314 893 10 131 italiano /
1,0 40.3 2 U6 304 9 467 meadCano K

1.0 40.9 2 237 540
,,s

9 440 míicksno /
1,7 61,2 817099 4 490 corta-no K

1.4 57,9 mm 14 629 bfMHiifti /
- - - 3 031 americano K

- - - 20 000 americano K
- - 666 430 6 902 americano K

1.2 71 .Ü 234 052 1094 bfisaleirt) /
1.2 62,9 361 779 2 466 cojeano K

- - -
1 700' linlandflS K

- - - 4 000 amenc&ng K

“ — - 9 300 ale-mâo K

- “ -
1 558 americano K

23 43.3 410 620 5&14 hõlandçí /
1,0 95,9 125 613 322 Ura&iLfrina /
1,2 53,7 164 946 5 942 brasileira /
0.9 27.2 1Ü0 060 7# 200 K

1.0 4U 124015 4 218 brasileira /
1,2 42,0 06 958 75 mo espanhol K

- - - i ®a* hoãntfif K

- - - 450 americano K

A Visenet mudou
seu norne pare delo
nq final de 2QQ9
para assinalar que
passaria a trabalha»-

com cartões de

crédito de múltiplas

bandeiras. Fechou
q ano cam
faturamento de
2,2 bilhões de
dólares e margem
de Ebjtda sobre
vendas de é5,7%. um
número excepcional.

:«* • WMi H M«CÍítwM ESlUrt ,| Blj IJÉ r.n J1IL7WP
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ffiOO
POSIÇÃO

ALC*Tfu
São Paulo (5PI

_ _ OATtfKV
58 Sfas4 Lia iDFl

, y
CTIS

64 BfasiLiaíDH

çm
São Paulo t5 PI

VINDAS ÇHKÇIMiWTP LUCRO EilTM EilTDA ATIVO
1 1 i:-.i I h.- Hsl DÊ VENDAS LÍQUIDO :0S$ SOBRE mALIUSS

l^il IU£$-miítar«) t* .laroil VENDAS l^al milnarc;l

ZHt

31
CTt-C

Ub&rLlfldia LMG| \ 035 71ü' 9,7 40 671 224 514 26.2 994 021

18
Kmwm
Sü O Pftulá I5PI 994™ "63,3 -9 544 -77 392 -9.5 1 m 270

35
Amnpa
São Paula |SP! 974 33*

lf
'

29.2 - - -

34
Sirpm
Brasília ISJFÍ 947 349' 21,0 24m 1ÜD S73- 12.2 1 126 294

24
Du
Etomfednâvi [fr$J w)i raa'

=
“22,9 - - -

29
NmKfi
São PauLa 1SP| wo ch»

I!

-11.1 - - -

32
A-lcatel-Lüüí^t

Sâo Paulo |SPi 647 424 -27,4 23 237 2610 0,5 51 5 269

33
CA
São Paula 1SP| (47 100

ÍB
-26,2 - - -

50
tom
São Paula 1SP| *>20*5$ 4W 69 QW 143 157 25,2 694 400

36
AOC
Manaus [AMj tlá E4á &.G 65 743 70 147 14,4 206 450

41
Tí¥FT

São Paula :|SP| 587 543
r

3.7 39 243 106 574 19,

a

357 676

47
QMõl
São Peuis 1SPI 583 roí 13,1 “ - -

,

-

38
OitiaLfr Prdcomp
São Paulo ISPI 582 ÍTl" 9.4 35 985 59 390 11,5 512 246

48
wl
SãiPftwto ISPJ

IR

553 Ml 22,3 7E 681 1 04 369 25.5 660 027

43
PittiÉ^omc

São Jasé dos Campos r$Fl 512 241 2.4 - - J - 213 256

46
Ornem
São- Paulo (SPI soím 1

'

-Í
P9 - - 134 EDI

39
SAP
São Paitlo (SPÍ 457 Ü32 -21 .6 25 770 23770 6J -

49
Intelrras

Sãa Jgsé [SC] 445W* -U4 23 723 29 975 a,4 223 015

40
Somr
São Paulú ÍSPl 427 MC* -24,0 - - - -

55
5enp TOàKlBÁ

Sacador ÍBAl 424 010 19,5 n 7i a -15 420 <3 mm
Arrote
Rio de Janein> |Rjj 405 440" 5.9 42 155 70 296 17.3 394 043

399 909 2
-

1,6

392 397 14.6 6 960 25 032

360 974 ÍQá 7 725 23615

351 300
,w

7.6

7,2

4l$43?

149 uà4
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PAIftlM-ÒNIQ

LÍQUIDO
LIQUIDEZ EMDIYlDàMEMTÜ

CÜfifiEwTE GERAL ÍV
|ÍAdk*l

IMPWroS HÜHíROOÉ
SOiBE VÍHfttó ÊMfíÈÕADDS
ftJSÍ «YvUurÉil

COMTftOLí CAPITAL
ACIONAHED ABERTO

7

106 503 0,9 77,1 239 172 11 366 brasileiro

523m 2.4 54,3 103 550 1 626 sueco X

- - - - 7 0QQ americano X

593 065 2,0 47,6 11 0 554 10610 brasileiro X

- - - -
uü

1 200 americano X

- - - - 500 *meric*no X

103 256 64,2 133 642 839
írancés/

ameriçanb X
- - - - 266 omrriçanc X

200 303 2.0 50,5 39 05? 4 300 bfl^ilezrõ /
60 966 1.2 75,9 73 954 1 810 ehíftfrs X

153 419 07 57, t 41 123 24 305 brasileiro X

- - - - 900 americano X

366 tn 2.0 20,5 64 B73 3 114
americano/

tenédfrnsb X

mm 3,5 27,9 136 170 000 brasileiro /
45 605 1J 70,4 - 2 000* I&p6nèí K

31 0H 1,2 76,4 - 288 brisitearq. X

12*723 - - 65 127 816 atamão X

5T560 1.5 74.9 60 905 1 533 brasileiro X

- - - - 2 145 japonês X

W7 B67 17 49,9 33 QD7 549
brasileiro/ X

mm 3.7 UJ - 3 704 brasileiro /
- “ - - 231 brasileira X

117 32? 1,4 72,0 54 036 3365 brasileira X

Si 374 1,1 79.4 31 261 4431 brasileira X

_ _ _ _ 5 58Ü aiemáo X
'-nw *fí>í*Vi -II WftWIHSH IM»0 »E»T*» M M Eh*SÍMi» Eh JVUfflm

2ÜD9

CO
CJ1

A AOC teve os
melhores resultados

entre os faoricantes

de hardware . Suas
vendas diminuiram
9% em 2009, cravando

ó 1 9 mih&es de

dólares. Mas ela

teve lucro liquido

de 69 milhões tíe

dóláros. Chama a

atenção a relaçào

enlne lucro e

patnmõnio líquido,

de cerca de 1DD%.
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<@oo
FMP6FS.à

FÜÍI4.U}

ZDG9 2DOB

Xewi
Z 8 R

. 1

1

CBSS IVtuVuJÍ
GâruÉCi ISPI

rMIfHfDI1TL UttflCV W7PÜH
l'J$* ni.üM - s-l IDE VE NOAS LÍQUIDD lUSS

|%1 lUI-jJ; i ii - hnncí:
|

niilharE-sl

53
TiMIA

Porto Alegre IRSl 346 563 7.1 -15 732 38 313 27,3

44
mu»
Pi* do Jãnriiú IS^yl 344 977^ 17,7 55 707 5 534 2,2

54
NEC
São Paute ISPI 341 401 -5.6 31323 4*28 1,0

42
Stefawih

São Paulo ISFÍ 325 I5j"' 36,2 25 46? 38 371 12,*

Ah¥i
S.ia PiutO ISP) 31* 333

,M
ZB2,7 3 82* 8 0Q3 2.8

52
OMITiLL
Saa Caetano do 5ui |$P| 3io íotr* -17.0 - - -

45
Didukas/CCE Imfc

Manaus IAM 1
300 100

"
-40,9 - - -

TVA
5áu Paulo ISPI 307 25í" - “ “ -

Unn
Ria d!e latifrirú |RJ;i 304 SOO* - - - -

60
Elwn
Sãa Pauto E5PJ 302 224 1,9 7 1Z3 -$ $61 -3

(
7

Hm
$4â PauíO ISPI 28? 300

"

- - - -

Intel

Saq Paulo E$PI 28-1 200

'

“ - - *

57
tatu
São PauioíSPI 204 aoo

1 ’"

-17,7 - - -

63
Rks Brincu Disti-iruichj#*

Sád Pado ISPI 782 217 0 r7 2 563 8 630 4,1

65
PlUPtíF
TaSw*q da Serra ESP] 275 581 0,3 1*2*8 28 127 11,6

95
AMD
Siu Pada !|5P| 270oW" 139,2 - - -

8t
Dek
£ia Pada «ISPI

ufa

24Í434 33,4 1995 23 *69 10.3

79
TKtU
S^o Pauto ISPI 24* OS'?

1
'

28,1 1 794 44 423 19/

70
CSC Cmhvsten
Bafue^ 1 5Fp 244íia"' 10,9 10 2*5 42 170 18.6

237 100

230m '

2263*3

225 SOO

-76,5

32,4

44*37 51 072

-WaTft/h -ffrmi
SÍMiHE IWTàk U4S

VEWDAS !%! milhares!

174 278

24.7

406 367

262 66*

71428

41 523

13592*

73 252

265 TAS

177 74

£37m

mm

667 654

. 6 lnu Cmuim
82 Cot. i ISPI

PWJTEC
0a\imi..t LÇOfc

rsA
86 Sa rtf&na de- - 'arnal ba I 6P|

76 S^Tf^-IoíSPI

“ÜBH I M iWiri CMwFHr BtK Bfl a <iu i:i i íihk. + n Sf Ú; ,! ÍH JW* LSÍ - :? - tf ' *V n |l [WnOUQMm UI MiM* UHHWOBi Pt.* IW 13 DMHU Ni LtPUE MHIOTl BLHroa-lftUH

MTOé," 44.0 IÍ3W 13 510 11.0 24Ç450

115 883 8.0 11732 15 457 0.3 71713
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JtMVO
OTAL-iJS-t

THltmíl

1u

mm
762 464

m^

PATftmÔNiD
LIQUIDO

IU5S ffilLfeamJ

LIWJIDEZ
CdDFtEHTÊ

lirdiccl

EMQIVipiMFNTO

GERAL il

IHWlflS
SOBRE VEÜDtó
iUSS ifiriharMÍ

NUMEfllHVF
EMPRESADOS

ÍGNTR0LE
ACIONAfllO

CAPITAL
ABERTO

imn

- M 1«,0 22m m espanhol, K

212421 1.9 47.7 55 555 1044 brasileiro X

113 -377 2.9

u

56,

a

75 930 E-53 japs-rés

71428 22142 20 361 5fc97 jjrasilêiro X

Al 523 10 329 1.2 75.1 29 833 212 brasileira X

-
|

- - - 979 brasileiro K

- 1
- - - 4 320 brasileira K

— - - - - 445 aratílçira K

- - - - - 3 000 amencano K

135 924 «A 475 2,1 30,5 77 953 1 243 brasile-ma K

— cJnwiiínse

1 53 ameí-iíano

250 americano

K

X

K

73 252 TJ ?74 1,9 30.9 59 75« 439 brasileira K

265 965
"7» 443 1,& 32,5 33 3S1 1 907 bnüÉfro X

45 americano

1W?U °'7 77,4 13 312 19 117 português K m
339 979 - ? 42,0 14 U2 1 193 brasileira. X Vii

rTi rt

tO 1 H 53,2 13 140 7712 brasileiro TTãHi

'

- - U|

3215 amencano K 0
09,2 ?ã Cèl 200 brasileira

470 americano

K

K

Jt
• p- - - - 5 003 brasileira K

?A3 Úh3 1
" ’"** 1.3 43,3 ÍÔ 713 1 170 Iraíalaano K

vi 9i a 2r0 39,9 ?a 797 2 905 brasileira K

m
CDOO
O
LO

(/>

s

Práticas

adotadas petas
empresas que
responderam ao
questèonãrlD de
INF02DG

52%
reciclam
produtos no fím

da vida útil

I
(/>

40%'
produzem Mens

ÜV GiLlb&tSnclaÈ

64*

** J «Irtrt UOihurtí Sftím tiV blutj 41 W*k*K St tPWHHIK: L« JI-T.J"

Forrecem produtos que redrem

Q OTTSLÍ1TQ tfc ETTETTCjâ

WAVt. iNr0 ’ isniL.cc * DF? I AO DSTD 231 0 I NFO 9
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w200
EMPRESA

WHlÇAO

VENDAS CREÍCIMENTO UIIÈRÒ EBITDA EBI7QA ATIVO
USÍ-rr. r-.-n\ DíVEHDAã LÍQUIDO :U5S SOBRE TOTAL

IlíSlrtNinífft) in. liúríil VENDAS I tt; mil-ij-

“

20P*

67
CO*A*
Rio de Janetra \RJ \

2M22o“

78
l-SmiHS
São Pauto LSPt 211 760

ISIAHI

Paul*m 210 675

56
PftfrHDH LWtALl»
São Paulo

|5Pi 206 *93
'

“

71
Tmdnimi Multimídia

São Paulo [5PÍ 206 4DD
i1!

67
Fuhuuwa
C«i-iíiba IPPI 193 &3 |

nl

66
ilMWK B**ÍM
Rio de Jan^ra (PJ| 190 000

31

. , EMC
61 3ão Paulo i 5 P i

All Hatimis

75 IÍI-* I

__ Rinatiph
83

m

Pílil ífl&H

Campinas ISPI

87 São Paulo t5P)

Avava
Sãfi PaulD [$PJ

j. j ÁBtt

04 Campinas (SPI

Perto

Grui^í [R5l

TflEniFOHN^NCE
Sãu Pàu.b (SP)

laOODD

179 994

179 246

176 1 DD
J

169 427

166 600
a

165 366

162 554

TSóWSP

D!

' 7.3

7.7

90.9

-33,9

-4.3

-13.0

‘20 9

-38
L I>

-13.8

6.9

1=3,2

71,0

54.7

925 13D54

26 351 18 966

5 534

15715

15 450

2 600

30 450

3 414

5 644

19 492

30 469

5m
34 209

7 t39

CQ HP ISin P*»*í/Vi* F*«l]
São Paulo [SPI

PftOVIdlB

7? Pn-:iFE
-

136 335
'

132 763

iU

28.1

26 937 46 523

91
Spreao
São Paulo (5 P) 132 093

*'

4.0 - - - - I

MfT-} 1

123
E LETflgwuLO Telecom
5ão Paulo [5 Pj 131 *32

"'
24,9 *2 331 75 690 ü.í 159 73â

MTlVw 89
CWQ
Campinas >iSP 1

129 552
'"

- 1.4 2010 2 551 2,0 197 82Ü

4.6

12.4

s.a

13.2

27>

4,3

24.2

5.0

\ 77
SMD
São Paulo (5PJ 132™ -21.4 13 225 13 332 10.5

) 73
WíRíjl CjlílE.

Sanla Branca ^SPI 1*4 40s" -ms 2 661 *t$4 6.7

Irl JE

| 74
Hspibati

Rio de JanfyflQ |RJ| 1*1 SOO -ML 1 1 646 6 630 5.0

43 r T

B2 277

1 ÜS

47 436

230 3^

131 95G

36 419

102 792

07 í

45 710

73 994

93 2B5

259 0

__ Tata Consultanc* Services

Hl 80 !!•..! u. -r . ]
!':-PÍ 123 U0

J '

*32.6

VAJ^itHmiíSKWTPmaKPriArjafcwclHflisnriipt pfmjBmoEjüMiifsi i.XrF^ ^vji ni w^íOwWnM» IZM>WE^iM»e94^L*«fO « IWM DE e «MtfíÈ, i> tw«
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UÊ6
«5

*
PATHIMDNrD LlbMIQEI EHBIVIDlMfhlTQ IHPWim HÜMíftfrCE ÍOnTÍíÔLÍ
UÚU 4DO CORRENTE GERAL I ÍÜSRE VEWfrAÍ EM FffE CA.DOÍ àEIGNlRIÜ

ÍU5Í m,IMr*$| (indi«| IU5S m^har»!

C4 FI74 I.

ABERTO

- - - 501 brasileira X

- - - 2 072 ale*n*o K
77 22 636 0.4 72,3 12155 79Q espanhol K

- - - - 275 brasileira X

- - - - 521 americano X

m 75 322 2.6 30,9 36 069 4$3 |3íwnè& K

8 - - - 1341 amerkano K

1 - - - 300 ã^nci-icano K

36 I 1B 507 1.9 40,

e

26 645 m b^íiLtfii^ X

m 2-16 Ml 2,6 22 r7 26 929 1 378 terasiLeira 7
I

- - - 1 200 brasile-iro K

PSO n 095 2.4 29.5 28 220 1 342 brasileiro K
- - - - 301 K

íi? fcj,4 1,1 $3.6 27 797 176 brasileira K

792 1 SC 91

2

6.0 MÁ 25 048 1 367 brasileiro X

m 1 33 279 0.7 41,6 14 006 9 000 bwilfln X

m 1 * 526 0,9 77.2 24 532 173 hraiiíÈifÇi K

m 1 2% iU 1,2 4TJ 37 895 562 ap^ricaíw X

Z&v
I

E-244 2,7 34.5 23 504 216 tjpinhcri X

069 | 33 915 1,0 65.0 9 777 - bmlltln X

- - - - 9 156 brasileiro X

f 1 - - - 2 000 br^Siltiífl X

735 , 1: :i: 1,* 17,3 14 966 266 brasileiro X

820
'

- -
=:?; M 36.6 3 096 1 137 brasileira X

8|
- - -

1 100 Indiano X

t:T>l

'r tfLA™ i‘- :MHWDn M BAJitfMTCtl* KfiliUg «Hl NwJFPÜ DF ÍHMf Ç«*MHi ; •* Í-ÍS#

A Perto, fabricante de
equipamentos para

automação bancária,

íem um conjunto da
resultados elogíával.

A empresa gaúcha
çrescey 26% em 2009,

fechandci o ano com
rendas de 283 milhões
de dólares e lucro

liguidü da 30 milhões de-

do lanas. Brade&co e

Banco do Brasil estio
entre seus clientes.

wwfl inFO. aèRil CO^ Hh
|
AGOSTO 201 Q I HFO 33



ffiOO
PDSIÇiO

zao? zoõh

Esguio ISF3 !

88 spi

SlKflMTlL

V3 L, dri-ilPRI

GrumAEC
102 hr-n;gnH! |MÇ3 ]

BtiWTWMi
100

PftbfMJlàN

Sàú PauLc |SPi'

_ _ 5H5
Vo r-íüdím.,. .spi

BflQ

y 108

__ ÂTÚ4- DhlíilN

92

n m, HMIRfáL IMFHUTIÜ
|il 1 04

110 Bi- J? H^ rifontE- M &,

PlYWIIAM

35 inU Anr-rÃ |SP|

Um
Baruerr I5P|I

, . . ÂPC vr SCHUEI&fR Euctph*
132 B-=rü€r

. _ . Oi OIJHÁ

106 m bale : 1

Pbqd-xhi

SAo Fsuto iSPI

* icrTTW
103 Sau Paute ISPI

jt Damovo
101 :V., 3 |V

, _ _ CíNtW*
107 R ii

GPTI
lãü Paiitó |SP>

iL-KáWEA

115 'P^ut ISPi

_ - CiliPÉB

111 Curtlibo IPfrl

ÍWtlfti

117 Ap-srecitia de Grania hG Cl

„ irr

113 SâoPau.DÍSPI

Cemw Tclegcm

118 !íLh> Hôftafinlt

VfMDi5
LU56 mlha«rtí|

CMBQHEttTÜ
BE VENDAS

1*1

LUCHC
líquido

lUSIpnilh^fil-

ERITOA
íusl

ml^arççl

EttITDA

SOBRE
VENDAS VA

ATIVO
tdtaí IkftS

milharas]

124m -17,9 -9 OU 3 700 3.5 71 052

m 02* -17,4 4 629 12 945 13,4 73495

m
11TBÍÍ T.6 -11 077 2 490 3.0 100 572

1 I? ÍT5
1 ' 1

24J0 7321 H5£9 14,9 40 744

m Tjs 15,4 , 10 471 9 053 8,0 25 266

11i431
m

101,4 A 515 14 598 13,4 88 453

1 14 695 Z,7 15 251 15199 16,4 fif m
1 U 220 42.5 -1298 1m 1.2 71 3BB

113 7ífi
! i

-2.4 - - -

íca ia 18,2 2 Q7Q 6 663 6.7 45 093

42,5 14 959 10 503 20.5 92 109

mm -33,0 5153 10521 12.1 90 009

99 Toa" 45,4 4 407 U 925 1T,5 203 446

TI E91
!?

TÕ3.5 - - - -

9ím 3.8 2m ^417 0.6 64 558

n ui
m

10J& * 1357 9 047 11,2 53437

9t i50 -3,7 -3457 2 003 3.3 40 281

eee7d 1 1,8 43 2 442 XI 37 622

79 408
IV

-9,4 255 1 954 2,9 26 510

79 ioe'
:i

42 P8 -57 431 -14 912 -20
r3 22 369

75 zef" 31,1 4 384 26 004 30.0 62 UI

74 931 5.3 3 650 3 744 13.3 46 349

71 143 24.9 1 09A 3 974 6,2 30 070

49 174 -0,3 -4 596 -1 519 -2.4 97 041

40 334
W

22,0 UI 74 35 327 64.5 167 789

M-cer. e^i ftftrt «trtf FrnfÇAPf> riEi m címa*w ii sf w :s« .íi 1 » r p+ i té' y u; misk uwmrac« i?i ikmi e^tpud» fita *h«c- ia D»ím m «untos. t “»ííi u* aeWT«m
|
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CAFNTAL
ABEffTO

PàTRI HQHIfl UQUFDE.Z ÍNÍIIVIÍIAM ENTÍJ IMFD5TBS NÚMERO DE CONTROLE
LIÜUIU& CflíRENTE 6EHAL i| 5-D9HE VE NDA5 EMPREGADOS ÀtlDNARIÍI

iUSlrnilhantil lindica) |USÍ rnillw*<i

33 44? 1,3 52,? 14 047 1392 aíemao X

37 217 1 H6 47.4 23 ?9Ê 201 bolafiíiás X

11*481 1.7 30,0 35 356 524 brasileira }c

15 007 1.1 43,0 6331 10028 bruiidro X

8 553 1,5 66,2 5 020 44 brasileira X

11021 1,3 71.3 &7?5 415 espanhaS X

45 721 4,1 19,1 19 63? im brasileira K

35 *94 2;< 50,0 5841 1 710 brasileira X

}
- - - -

1 327 boLgndes X

n 428 63.4 4?íj 2073 brasileira K

34526 15 30,0 4 324 B?2 brasileira K

3S897 ta 5U 15 3DB 187 arai encano X
135 51? 2,3 33.4 12 303 1 000 brasileira X

tCô amencana )C

12*59 1.3 80,4 23 307 B7? italiano X

13874 i.i 79.7 1 P 006 800 brasileira X

4 377 1,4 89,1 4 975 1 170 moicano X

71^7 2.2 41.? 17 621 408 itnlhino X

9143 1,3 65.5 H619 130 brasileira X

1 - 0.5 303.7 554* 50tó brasileira X
r ú *74 0,4 73.0 4 571 m brasileira /

3.1 23 P
4 9 m 1 121 brasileira X

a*r 1,2 53.5 7341 4 1?* brasileira X

0,9 59.5 4 102 840 brasileira X

2,3 6,7 12 062 74 brasileira /
=f .4rvw -

I QàHKiWriHH ISO >*«.« W E3TÜX, W"^lí M EJN V/iiíZÓte

Â compra d 3 empresa
cearense MicrosoL,

conduida em junho de

2009, contribuiu pára
que a faturamento da
APC by Schneider
Electric quase
triplicasse no Brasil
A empresa do grupo
francês Schneíder*
que produz no-breaks
o estabilizadores de
tensão, fechou o ano
com vendas de
92 milhões de dólares.

v.v.A • S m M s n- AGOSTO 20 TO ! IN FO 05



®oo
POSIC^Q

jgçí 2DM

EMPHE5A VENDAS
ILFS-S milhar**]

CRESCIMENTO
DE VENDAS
m

LUCRO
LÍQUIDO

1 J5Í mttMHil

ESIITDA

IL-55

mtiíwnsJ

EBlTDA
SOB HE

VÉNOAi %\

ATIVO
TQTALLU5S
miLha^tl

Resúimce

São Paulo Í5-PI 24.2 3 576 4 0*7 9,6 1 1 261

Cast ÍMíOHHATICA

errs^LiS |£K| 46910 27,7 1827 3143 5.8 16 977

BUKtt
São Paulo ISPI 43 ai7

n
1B,9 12 789 20 783 35rQ 13 572

Jksu
Paulinia ISPI 43 811

|: ' U 512 5 414 11,6 44 903

DBA
fifcp dt J.infcirp [Rj| i&m -35,4 - - - -

Wittil
R .*0 de Janeifo [RJI 53472 22.8 267 273 8,4 23 387

B*u
São Paulo ISPI 53 249 13,7 32 254 03 23 090

HTEL
Sâü PrtulG [SP| 57 142 5.9 977 7 630 15,7 35 494

L«icm
Sào Paulo |SP| 54 57$** -4D,Q -2 518 4 033 7.1 21 284

Pfcttjt***

Por'n Ai.eçrí- IRSl 54 249 9,0 48 2518 4.7 14 292

5ac Ihforhatica

Belíííft [PAl 51 417 4.2 1 2*4 972 2Â 21233

Oatauuft
SIü PíUlP [$P5 49 003" 7,6 -764 67* 1.7 25B41

ÍHMMUÜ
São Pauto (5PJ

oi

47 295 4.5 t 272 712 1,6 23 701

Aldo Data Centerè
Riu di> JaAtirfl (RJÍ 46915 3U 6 072 U79* 35.7 24 114

ALtvf

São Leopoldo IflSH 44 344 27.9 2 73? 4 3*5 14.8 36 875

DWTKC
Florianópolis jSCl 45 84D

!!!

-15.7 1 591 195 0,5 31 436

LM4
São Paulo IS PI 45 725'“ 17,B 7 172 13 167 38.7 76 557

SCHIDR Sü&TENAi

0[gi'Fn;aií)i.i [$C1 43 5Ü3'
1
'

17,4 5 l7é 4 67* 14.2 16 872

t»1
SI» PâlílO ISPI 42 574

,!l

“4,5 1 725 2 562 6,7 10 902

BlRáNfeQ

São Paulo ISPI 42 375" “8,3 2 546 17BS 12,6 10 096

-

T5 ShaHA
Pãyla ISPI 40W ;i

4.$ 1 737 7 712 21,3 18841

CSC BíÉlii

Ríd de Janeiro (RJI 48 M -2.0 3217 6 846 17.9 IS 335

MV SlSTf mjJL

Porto Alegre [RSl 48 484 49,2 - - - -

Mictet-m
Navà Lima (MB| 14 774 12,5 5 481 11 715 34,2 44 382

Q r h H r H

São Paul» ISPI JB 545 25,7 5B98 6 538 18,4 12 180

WUPJtí. Ll» ZPWVIHh »Ji ÍMÃ at rAwfc. íX T DL LLÍ LM;' a CL JCCi *.4.1 ’ CC - » r+iji i| DUDlHGQhM?. Wft» JIW!fl*±V mwi Kfc'^. hí:> I.-IMMSCC uEU»ãAE$E Çi^F^M. FbthF
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P*TfllM0NIG LIÜU IQ ET EMDIVIDAMENTÜ IMPOSTOS NUMERO DE ÇOHTHOLE
LÍQUIDO CQRflEMTE OFftàl ÍQBREVÍHM5 tHPHEÜADOS AC lÜPtftRlD

uSfc miihiras! SinQ^íl iuS4 Td,tiaresl

CAPITAL
ABERTO

20UÍ

2 920 U 74,1 4 112 544 brasileiro X

5 404 1,4 68,2 4 576 1 235 brasileira X

3 ééO 1 t7 75,0 4 656 280 brasileiro X

lí 7?a 1.7 67,2 H 507 654 brasileiro X
- - - - 664 hra^lcug X

9 951 2„t 56,3 6 147 313 brasileiro X

mm 1.4 52J 7 359 360 Francês X

5 594 IjO 04,2 7 047 162 brasileira X

3 990 1,7 82,1 -
1 670 brasileiro X

6 943 a.í 50.6 2 5&4 660 brasileiro X
7 745 1J3 66,7 9 669 271 brasileira X

*456 1.0 74,2 12 490 174 syL-*lfKjng X

12 45? 2.1 47.5 3 579 400 brasileiro X

10 181 as 61,0 5 496 315 brasileira X

9 47Q 0 r8 74,3 6 576 300 brasileiro X

24 693- 2.$ 20.8 5 233 677 brasileiro X

4 JU 0.4 94,5 3 22? 537 brasileiro X

10 841 3 r4 42,6 2 345 522 br*?.iL*iro X

im 1.7 48.3 6712 206 brasileiro X
3 <35 2.0 90.4 ti 4K 05 brasileiro X

3 tía 1.4 71,1 3 401 195 bflfiltko X

4 475 1.2 70,8 2510 100 brasileiro X

- - - - 351 brasileiro X

T2 045 2.1 72,8 3 758 231 brasileira X

1
5 5è4 2.? 24.3 2 330 352 brasileiro X

* tit > w« Mlws k{W 5íX*h.»

E

iiH*j d wwt* . M-nwmci l« airtuásn

Especializada em
aplicativos para o

setor elétrico,

a produtora tfe

software Elucid

desta ca-se pela

lucratividade. Ela

cresceu 19% em
2009, fechando o ano
com ói milhões de
dólares em vendas
e lucro liquido de
13 milhões de
dólares, valgr

elevado para
uma empresa
de seu porte.

Vt -JFC •' LíRIl CCM.B
|
AGOSTO 201 0 1 NFO 87



ffiOO
ha

EMPRESA VEM IMS
|USÍ milhaml

CftESClHEMTO
PE VENDAS
m

LUCRO
Liauipn

milhjrEsI

EBITQá
luss

milha rc-s.1

fB IT Dl.

SOBRE
VENDAS |--,l

ATIVO
fftTAL USÍ
nvlhimsl

KOI

150
CilT
Campinas | £iP|

li-

39 293 27,1 1 300 1 614 6.3 21 036

AbImçiaCuC*
São Paula ISPI 3*2S?

1

'

13,5 3 900 6 707 21,5 7ó 547

156
IHFOTEC

lí>i> Bdrtiló IRJI 55 657 35.4 3 735 5S25 16,6 13 191

142
WcAfet
5Ao Paulo ISPÍ 34 Bi*

17 '

-1.5 - - - -

165
PPTDPUUL

Banjeri (SPI 34 528" 51,9 2 m 4 660 13,5 10 531

143
TMS CJU ClHTU
São Paulo ÍSP? 34 21

J

1” 2J 1*37 4 533 16,4 20 511

152
Dwtel
Pwffl Álirtpf? WS! H MB' 32,4 1 ÍW 1 302 4.0 77 365

Tw&PQ
São Paulo Í5FJ 33 1 2D

51

-nsn -1 660 -3.4 11m
153

PüMIHSÍ
São Paulo (SP) 32 455 21 r2 2 352 2 Z05 7,7 27 190

178
Cf RTISlÜN

Ria <Se Mmnro IftJJ 32 225 70.4 3 254 4411 15.7 14 375

160
5rUfc*i»H

São Patílo (5 PI 31 032 22.7 - - - 44 07B

IKWIR^I
Üsasca IBP) 31 823^ fifl.fi 67 -129 -0,4 10 507

148
CtASC
t lOriflnôpo llf 4SCI 30 433 3.7 -3 164 934 -3,5 30 040

155
InTHKIC
São Paulo |SP| 23 U9 8,7 2813 3315 14.1 13 67B

191
QiJtnt
Ilhéus fBA|

iii

28841 64,9 6 344 7 7B3 29,

B

19 040

114
«atbik

fíorLanfepolss ISCI n 7\À
,S

'53J - - -

151
Nde
São PãuL» ISPI nm OJ rl 994 -1 737 m nm

159
PC SCRVIÇE

Rio de Janéiro ÍRJ| 27 923 9a6 -051 2S2 1.0 10 495

137
LAN DESIGNERS

Rm de Janflrm IRJl 29 030 25.4 3517 5 951 24.9 5 233

154
Amadeüí
São Píulp ISPÍ 2? 756 -4450 1585 4.1 19 ?90

149
CE.S.A.R.
Recfe I PEI 2b 911 -9,0 -74b 917 3.4 20 CSà

166
PMIME IMFiMMÍTICI

São Paulo ÍSPl 26 *41 19,1 3 347 4 570 10,0 6 200

176
Alteamta
FtresdiBfllH [RJl 26 796

"

40,8 3 079 4 859 19,8 9 110

157
Tiomn
São Paulo ÍSPl 26 255 0.5 1 467 2 061 fi.9 7 549

161
TnifiiTà

Curiiiba ÍPRl 23 334 12 — — — 1-0 021

:M d*5. -»»i •< ,-M IJJI I : .ít ’*i< >l| «IM* :*«%C«M lf ’«» KMHKl.fl t «tfO li 0031 Df T HHWI M WIHn LUH
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PATflIMDNID UQUIGEZ EHWVIDAHFNTO IH POSTOS NÜHÉROÕÉ CDN THHJLE
LIQUIDO CDRHEHTE GÉFtAL SDBRE VENDAS IMPRECADOS ACIONÁRIO

ÍUSt n-n!K*ines.| rirvdk#! IUS5 m*lrfarES,l

CÀPI7A

1

A&Eírre

nm 2,1 42,8 1 478 509 brasileiro X

58 534 1.3 jtPfr 241 brasileira K

5 136 1.7 AM 2 293 A4t biáiileir d K

- - - - 47 americano K

2 374 U «7.2 1 511
lll

273 brasileiro K

5 149 D,

5

74,9 2 644 4 000 brasileira K

MMJ 4,1 23.5 5 557 221 brasiWro /
4 151 1,0 43.9 2i23 T 3® brasileira K

U 538 2.4 UÁ 3075 26 americano K

2 077 1.5 £2,5 3 232 391 brasileira K

mus 4.9 3SJ - 111 brasileira* K

±667 U 55,6 2149 300 brasileira K

$666 0.6 71.2 1 594 320 braiitoin* X

9 179 2,4 40.2 A 142 58 americano X

14 534 7.2 12,9 2702 170 brasileira X
- - - - 200 fliriflrhcíirlú X

1 72? 1,1 88,9 A 37A 312 X

4713 2.1 $5.9 2402 1 593 brasileira K

2 843 2,0 45,3 3 944 793 brasileira X

7 545 1,2 55.8 1 589 m MQWhoi X

$409 0,9 TU 26 292 brasileira X

,1500 2.1 42,7 1 A35 580 bfas.itóin& X

|

iiei 1.8 32,2 592 A9S tirasileira X

|

5 195 2J 31.2 2 905 185 brasileira X
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Japão

Guase dois terços

das companhias
Listadas no
INFO2C0 sio
controladas por

brasileiros.

Confira que
parcela de
empresas
tem controle

acionário em cada
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bilhões
d B dólares

é 0 llícrp
cem binado- íiSS

empresas
listadas

bilhões de

dólares
é o total de

impostos
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ueuiPD
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CONTROLE
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Com investimento de 1,1 bilhão de reais e inovações como 3D
e alta definição, a NET é a empresa do ano no INF020G g KÁTIAáfllMA

As TVs 3D ainda nem tirihatn desembarcado nas lojas tira-

si leira a, mas a NET já estava experimentando essa tecnologia,

No Carnaval, a empresa feí a primeira transmissão em 3 ac

vivo n.o país, em parcenacom a ftede Globo, com imagens dos

carros alegóricos que saltavam aos olhos dos poucas especta-

dores qu-p já tinfiam equipamentos para vê-las. "Temos de es-

tar em dia com as novidades tecnológicas. Se o cliente quiser,

precisamos estar prontos para oferecer" , diz José António F&-

lix, presideme NET. A empresa pretende iransmdir conteú-

do em 3D aos assinantes até o lim do ano.

Tecnologias inovadoras como 3 D, alta deFinitão

e banda larga de até 61} Mbps - -pomadas a investi-

mentos em infraesirutura o a novas estratégias

para conquistar mercado — trouxeram ótimos re-

sultados linam erros pare a NET, Qilavu maior em-
presa na lista das 2(KJ, eia faturou 3,5 bilhões de

dólares no ano passado^ 27% mais nue em 2008.

Escolhida pela INFü como a Empresa dt> Ano. ela

teve lucro liquido dei 23 milhões de dólares. Outro

indicador que atesta sua rentabilidade è a margem

do EBITDA [resultado operacional] £>abre vendas,

de quase 27%. Como dina o coronel Tutchefiko,

personagem dos anúncios da NET. deg skavursha.

Em novembro, ü NET superou a Tetefõmca em
número de clientes de banda larga, enquanto a concorrente

ainda sofri o o% rertexos das panes ocorridas m inicio de 2007

Seu serviço do banda larga Virlua tem 3 milhões de usuários.

No entanto, para Felix, nào foram as falhas da Telefônica que

permitiram o avanço: íamos ultrapassá-los de qualquer jeito ",

diz. Segundo ele, em 2009 a NET investiu na ampliação da* re-

des bidirecionais, que permiiem oferecer não somente TV, mas

também banda larga e telefone fixo. A empresa gastou í.í bi-

lhão de reais em mlraeslrutura. "Enquanto todos e&tâvam

encolhidos, nós pisamos no acelera dgr\ diz. A rede da cm;

prosa chega o 73 cidades brasileiras.

A estratégia da NET privdogie ã venda de patoies que

podem incluir TV a cabo, banda Largue o serviço NÉT Fone,

de teleíorua fixa. Nu entanto, em 2007, a empresa passou a

estimular também a compra do NET Fone avulso, sem laxa

de adesão. O serviço de telefonia tem 2,7 milhões de clien-

tes. "Com a portabilidade, percebemos que havia uma de-

manda reprimida por telefonia fixa", diz FeUx.

Na TV pege da NET, que tem 3.0 milhões de

assinantes — maistfa metade do marcado bra-

sileiro —
, o destaque foi a expansão do NET

HD, o serviço de alta definição, que estreou em
20QB om São Paulo c hoje é oíereo«dò em
cidades. "As pessoas estõu comprando novas

TVs e querem aproveitar a qualidade da tela",

diz. A empresa não revela o número tio clientes

do NET HH Mus Fclix afirma que, somente em
junho, houve ÉÜ 000 novas adesões. At# o Mm
do ano,, c serviço de conteúdo por slrearning da

TV por assinatura deve? estrear. 'As pessoas

prelo rem escolher a programação a ler uru

conteúdo linear. Estão menos passiva sT

No Procon de São Pauto, nota-se que ao menos os

clientes insatisfeitos náo sao nada pã&Sivo&. A NET ficou

em 17“ lugar no ranking da instituição em 2009. Felix diz

que estã investindo em íl para melhorar a qualidade de

atendimento. Em 2Q0?> adotou um sislema do gerencia-

mento da equipe de campo, "Fazemos milhões de instala-

ções e serviços. Temos de saber onde estão os técnico^

para que eles resolvam os problemas cem rapidez", diz.

A NET em 2009
Iam dAtartol

Vendas
3 486 milhões

Crescimento
27,3%

Lucro líquido

423 milhões

Empregados
14629
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QUEM QUER.SER

MILIONÁRIO?
Sete empresas brasileiras que começaram do zero e cresceram até

integrar a Lista das 200 maiores 0 mdré senod^

A primeira vista, a fórmula para iniciar um negócio

de sucesso parece óbvia. Ela inclui coisas cerno em
tontrar um nicho no mercado, criar um produto di-

ferenciado, atender às necessidades do Client a e

nào descuida»
- dos cestos e nem da concorrência.

Mas as empresas brasileiras que começaram do

nada e crescerem aiè entrar na lista das 200 maio-

res tem muito mais a dizer sobre isso. Cada uma
ênContrçju seu próprio caminho para o sucesso. A.

INFO ouviu as histórias de sete dessas companhiasr

Locawflb, Ci& t. Office r, Bematech, SMS, TS Shara e

TetvS Veja, a seguir, como etas chegaram lâ.

No inicio, oram os tecidos
A Locaweb, maior provedora de hospedagem de si-

las do Brasil, nasceu e cresceu com seus próprios

recursos. "Tivemos somente um investimento ini-

cial, em 1997, de 30 000 dólares", diz o presidente e

ccfundador da empresa Gilberto Maulner. O curioso

é que a companhia nasceu para ser um portal de

negócios do' setor têxtil, ramo originai de atuaçáo de

Cláudio Gora. seu outro cofundador. Mautnere Gora

montaram um servidor nos Estados Unidos para

hospedar serviços da nova empresa, que funcionava

nume sala dentro da çonFecção de Gora.

Como o negócio nào decolava, os dois sócios

passaram a alugar espaço no servidor para outros

empreendedores gue queriam montar sitos na w&b.

Acabaram descobrmdo um ramo ainda pouco expio

rado é muito promissor. Hoje, a Locaweb é a compa-

nhia número 121 na lista das 2DD maiores. Possui

óOD funcionários e faturou 75 milhões de dólares em
2DD9, Além da »or crescido 31% no ano passado, ela

registrou um saudável Lucro de 4,4 milhões de dóla-

res. Seus planes de expansão mcluem a ampliação

da base de servidores por meio de um nova data

certere a conquista do mercado Latino-americano.

Sê a Locaweb precisou mudar ^eu ramo de atua-

ção para ler sucesso. para a D&.T bailou aprofundar =

; L-G CCHtlAl-^LUEm



# ESTH
Fernanda MattiaíiJ

fundou d CiSTl
em 1??5 S quando
era estudanto, t&m
colegas da faculdade

^ PSTW
se em sua especialização original. Fundada em 1995

por írès alunos de computação da Uniçamp, ü CiâT

ocupa, hoje, & posição IS 1 na lista do INC0200. Â em-

presa olereco serviços de consultoria e implantação

de aplicativos genenriãiíê msrkeling digital. Seu pri-

meiro cliente feia 10 M, que estava atras de um siste-

ma gerencial para uma de suas divisões, lembra Fer-

nando Mattiazi, diretor Financeiro da Ci&T & um des

sócios fundadores. 0 bem-sucedido contrato com a

IBM deu credibilidade à empresa nascente e facilitou

a ebondagem de outros, poi ençieis clientes.

O crescimento, então, seguiu o caminho natural

de expandir o cardápio- de serviços oferecidos e OS

locais de atuação. Desde 2000, a Cí&T também ofe-

rece seus serviços no exterior. Além do BrasK, ela

possui operações nos Estados Unidos, na China, no

Japão o na Inglaterra, sendo que 30% de seu Fatu-

ramento vem do mercado norte-americano, onde

pretende crescer mais 20% neste ano. Em 2009,

seu faturamento total foi de 37 milhões do dólares,

o que representa um cresci nienio de 27% em rela

çâo ao anu anterior; A empresa ocupa a posição

151 na lista das 200 maiores.

A reserva acabou. O ba!
A segunda maior distribuidora de produtos de in-

formática da América Latina, a Üf
J

ícer. surgiu da

amizade entre as esposas dos fundadores, A mu-

lher do atual presidente, Fãtoio G&i§, era amiga de

in Fanei a da então esposa do seu sócio Ma ri a no

Gordinho. Gs dois fundaram a Office r em 1955,

quando Gaia trabalhava na área comercial da Sco-

pus. e Gordinho, na extinta Sid informática. A em-

presa deu um sallo em 1992, quando a reserva de

mercado de informática foi extinta. A mudança na

legislação permitiu que a distribuidora passâSSe 3

comercializar produtos das principais marcas in-

ternacionais. Com 2SG funcionários, a OíFicer fatu-

rou 502 milhões de dólares em 2009. A maioria dos

seus clientes são pequenas e médias empresas.

Seus planos de expansão incluem montar doi& no-

vos centros de distribuição — um no Centro- Oeste

9 outro no Nordeste — para ficar mais perto dos

cLienles dessas regiões.

Como a Officor, 3 produtora de software Totvs

tem seu foco nas pequenas e médias empresas.

C FQta ÜU«£.Lrtk-TOflfRA
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Um 19B3, seu presidente Laércio Cosentino umu-

se a Ernesto NabeCOli para formar 3 Microsiga,

empresa que fornecia aplicativos para mainframe.

Cnaüa cem c 3 pilai inicial dc apenas 6 GDD dó Laras,

a Micros ig a experimentou a primeira onda de cres-

cimento çm 1995, geando PS- pa coles de gestão

começaram a se espalhar pelas organizações.

"Decidímos que 1 riamos liderar g segmento de mé-

dias e pequenas empresas .
afirma Cosentmo.

Jã em 1997, a Micrasiga iniciou suas operações

no exterior com a abertura de uma un idade na Ar -

gentina. 0 cresdmenio continuou por meio de aqui-

sição de concorre nles como Lagocenler, fiM Siste-

mas e Data sul. O nome Totvs passou a ser usado em
2055, quando b empresa já prepara pére abrir

seu capital na Bovespa, 0 que aconteceu em 2006,

Com fetqrâmentg de 620 milhóes de dólares, e Tptvs

tom números sorridentes no íNFOSAD. cresceu

£* 4,7% e lucrou 69 milhões de dólares em 2009.

Vai uma impressora aí?

Foi num escritório de pouco ma*s de três metros

quadrados em C uri li ba que OS engenheiros eletrô-

nicos Marcei MaLczewska e Wotney Beliol, com al-

guns esta 91 éri os, começaram a Bematechem 1987

ü primeiro conirato veio em 19B9 # quando um fa-

bricante de aparelhos de telex se «nteressou pelo

trabalho que ambas apresentarem como disserta-

ção d-e mestra d,o — gm sistema de impressão ma*

tricial por impacto. A obsolescência do telex obri-

gou esse primevo cliente ô fechar as portas tris

anos depois Mas os sócios da Bemalech jà tinham

uma carta na manga.

A Bematech havia desenvolvido uma mini-im-

pressore para termmais de atendimento bancário e

precisava de investimento para produzi -La. Acharam

um grupo de investidores que ficou com 50% da em-

presa em troca de um aporte de 150 ODD dólares. O

primeiro contrato foi, enlão, fechado com HP, a

qual a Bcmatech forneceria as mini-- impressora 5

Como aconteceu com a CiâT, a parceria cem uma
grande empresa abnu muitas portas para a Berna

-

tech, "Esse contrato nus trouxe receita, crescimento

e projeção" B conta Malczewski, hoje presidente do

conselho. Do pois vieram IBM, Unysis, Cobra e ou-

tros clientes que transformaram a Bemslech numa

das principais fornecedoras de equipamentos para

automação comerei a! no pais. Com faturamento de

179 milhóes de dólares, a companhia é a numero

S5 00 IMF0200. Teve crescimento de 0,9% e Lucrou

lê milhões de dólares em 2009 — nada mau.

A SMS, outra das empresas de hardware no

INFQ2Õ0, surfou em 1782 como fabricante de fontes

de energia para os computadores da nascente in-

dustria de informática brasileira, Conta Àèciõ Baraldi

Squeire, diretor-presidente da companhia. Três

anos depois, 0 mercado foi inundado por fontes ba-

ratas provenientes da Ásfa e a SM£ perdeu terreno.

Nesse poriodo, investiu na produção do eslobilizodo-

res de tensão e de no-breaks — e voltou crescer.

Pouco 5 anos depois, 3 empresa encontrou novo

desafio quando a concorrência $e et irreu no seg-

mento de aparelhos mais simples. A solução foi

buscar mchos maia rentáveis, como 0 de no-

breaks pdfd hospitais 0 fâbr-ces, diz Siqueira. A

SMS continua investindo nessa área, como antes,

com capital próprio. Ainda temos muito 0 que ca-

minhar com as próprias pomas", afirma Siqueira.

Com faturamento de 114 miLhões de dólares, a

SMS è a número 1 07 no IMFQ20G Fechou 2009 com
lucro do \5 milhões de dólares.

Outro fabricante brasileiro de no-break no

ÍNFG2QQ ê a TS Share. Com faturamento de 41 mi-

lhões de dólares anuais, ela ocupa a posição 146

na Lista das 200 maiores. Pedro Saker AL Share,

presidente da TS Shara, Fundou a empresa com

apenas quatro funcionárias em 1991. "Éramos en-

genheiros e tivemos de aprender administração",

diz. No começo, tínhamos até de ensinar os fun-

cionários a mexer com computador." Como £ SMS,

a TS Shara está de olho nos segmentos de médio e

grande porte de equipamentos para proteção de

energia. Mas At Bhara nào descuida dos mercados

msis pgpulares. "Temos uma parceria com a Ca-

sas Bahia 0 também temos um foco nos pequenos

esentónos", diz ele. A empresa cresceu 4,&% em
2QQ9. e tocrou 1.7 milhão de dólares.
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INOVACAO_PLAN ETA VERDE
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DO NOTEBOOK
Seu laptop ficou velho & vai para o lixo?

Saiba o que acontece com ete nurn

programa de reciclagem 3 PRISCILA JDfiDÀÜ

Bateria, drive de DVD, placa-mãe.
Quando tudo fica obsoleto no compu-
tador, ás vez-es nào há alternativa além da jogá-b

fora. Mas
p
mandar para d lixeira 1 Conforme aumen-

ta a popularidade dos Laptops, cresce lambem a

preocupação de seu impa cio no volume de lixe ele-

trônico. Um estudo da consultoria !DC apontou que

a compra de laptops jâ ultrapassou a de desktops no

Brasil. Por isso decidimos acompanhar $ inicio do

processo de reciclagem de um notebook no Centro

de Descarte e fieúso de Pesiduos ôe Informática da

Universidade de Si o Paulo iCedir-USPL gue a

triagem a a desmontagem dos aparelhos, para en-

viar os componentes aos neci-cladores.

Quando os noteôooks chegam ao Cedir-USP ainda

não são necessariamente Uxo. Primeiro passam por

um teste. Caso ainda possam ser «aproveitados* São

desíína.dos a organizações não governamentais para

uso educativo. Caso -contrário, são encaminhados a

um processo de desmontagem. No esemplo que

acompanhamos, de um notebook Pavkion ze200D.

que a HP lançou em 2005
.
foram necessários 30 mi-

nutos. Esse tempo pode ser menor, dependendo da

lOn IMFQ AfiÚSTÜ ídlD wflMhrr ri :?ii :im m-5



PARAFUSOS •—
Tgr mui los parafusos

dificulta 3

desm onlagem Neste

nolebook hã 91 — 5D

deles para \mrM
peças. Se elas lossem

encaixadas, como em
taptcps ecotâgícos*

poderia haver só 9.

MEMÓRIA RAM 1

Segunde o Instituto

Âkatu, a fabricação

de um- cfiip de

morncha consome

1,7 quito 4e
combustíveis fôsseis

q produtos químicos,

ú quê repre&entâ

400 vezes o seu peso.

PROCESSADOR *-|

Os meta is nobres

usados rto$

processadores

garantem 9ti reais por

quilo do material* Mas &

reciclagem ê prejudicial

ã saúde e sõ deve ser

feita por empresas

especializadas.

disco rígido —
O HD, como outras

peças, rende pouco

se estiver monlade,

Inteiro, 1 quilo vale

2 reais. Quando eslá

desmembrado, o

valor aum enk. Um
quilo de plenas de H

D

sai por B reais,

CARCAÇA
- j- ; ri ç a é de alumínio e plástico. Q alumínio ê reniável para

: . a r , ma s a parte p Lãsl ica e um pouco ma s com p licada

:

5'é seis (iposdiferenSes na carcaça e 3% do plástico estàe

:
: " laminados por com postos tóxico s.

PLÀCA-MAE
Hb5 plenas encontrafn-sí

2 2UU peças, que contêm

metais nobros.

Processadas com
materiais industriais, elas

viram agregada para

concreto. Mas as placas

também tem elementos

tóxicos como mercúrio,

chumbo e estanho,

perigosos para o solo o

para a água

DRIVE OE CD/OVD
Segundo a Itautec, o drive

de DVD è a p&ça que mais

çuntárn õurn no Laptop. Ü

melai esTá no Hat que lè o

sinal de áudio nos discos.

Jm40fllFtfl
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A COMPOSICAG DE DESKTOPS E NOTEBOQKS

• Ferrfr

Placai

#PL3-ltlí4]S-

Fioi * CiÈ-ni

Inca

PliilJCMi #
M-SIJIt Há4

lALlMnlflKB,

eu na

* prÉi-kí

Vidra#

Ft-rro

CiiHa-t #
PLlúi

e voHb para

â fãdrita:

funcionário

da Uautcc

desmonta
noletaook em
centro de
reciclagem

ARTE
RECICLADA
Quando não

está submEiidD
5 ãl t

J

s

temperaturas e

nãa e despeido
no ambiente, o
Lifco elplronâco à

inerte Na centro
dErécitUgem
da Uauréc, o-:

íuncionariDS

fizeram um
uso div&ríicÍD

da malen^t ç

conítruir^m
esculturas tem
placas- mãe,

placas de vldED
Éí dí áudio,

írtuiuinidD uma
aranha leila com

cüpâcilores

com pte* idade iío teplop e da experiência cfo técnico.

Nes mais anhgos< hà peças plãsfes soldadas ãs me^

tãlicas, Além disso, várias empresas usam parafusos

próprios, que esigem chaves especais Depois de se-

parado, o matenal é rfíyfdido em Lotes e encaminhado

a ÚNGs especializadas, que faiem a reciclagem.

0 volume de notebooks vem aumenlando., roes

ainda não ü muito nepr&santalivo. 0 Centro de Re-

condicionamento de Computadores 0 ei gemo, em
Guarulhos, na Grande São Paulo, recebeu Í4? note-

books para reparo e reciclagem em 2GD9, frente a

2 SOD desktops, "0 número c ba*xo, pois o cresci-

mento de venda dos notebooks è recente. Mas em
um período de três ares devem começar a chegar

mais", afirmo Rita deCàssia Marques, coordenadora

do centro. Para ela, a tendência e de que a vida úlil

dos equipamentos s^ja redujida, o que impto maior

descarte. Segundo Ronylson Freitas, gerente de resí-

duos da Redelo Melais, parceira üq Cedir-USP, W.-

dt? um notebook podem st-r reaproveitados na r^cic l^-

gem. Üs 2% restantes se perdem no processo, mas

não chegam a poluir õ ambiente se forem tratados

Se não tiverem o destino das re-

ciclado ras,. os noteboçiks podem

contaminar o solo, o ar e a água,

principal mente se íorem mistura-

dos ao l'KO comum e descartados

em alemos sanitários. A recicla-

gem dos materiais eletrônicos

também requer cuidados e não

pode ser feita por qualquer pessoa.

As empresas precisam de tecnolo-

gia dc su lamento & neutralização

cie resíduos, pois há malenais alte-

mentç prejudiciais b saúde. Du-

rante o derretimento de metais,

para separá-los de uma placa,

substâncias como os retardam oè

de chamas se desprendem e atin-

gem o corpo humano. Âs possíveis

consequências vio de problemas

neurológicos ao câncer

Alternativas verdes de fábrica
De ülho na onda ecológica ü nos possíveis problemas

futuros com o descarte, as empresas já estão inves-

tindo em a parelhos com menos compostos toscos,

João Carlos Redondo, gerente de sustenta biUdade da

Itagtec, conta que muitas iabricantes já vendem pro-

dutor no Brasil alinhados è pmpoite verde e a selos

üü qualidade cumo a Restriçãe de Gerias Substâncias

Pengosas IRoHSI e a Ferramenta de Avaliação Am-
biental para PrétíutOs ELelrôhicoii lEpeat]. "Mesmo

assim, elas mantém no mercado, junto com os apare-

lhos ecológicos, linhas não atualizadas, cujos padrões

íogem aos das ceriificaçóésT diz Redondo. A Iteiftec

mantêm um centro dc reciclagem em sua sede ae

Jundiai. no interior de São Paulo. Outras empresas,

torno Sony e Lenovo, lançaram notebooks e netbooks

verdes, feitos com materiais reapravoitades. 0 Vaiü W
Eco, da Sony, que era um produto-conceilo, ficou ape-

nas dois més&s nas prateleiras. "Vamos usar o apren-

dido a parte das açõe& implementadas para o mo-

delo na produção ttc outros nolebooksT diz Willen

Püccínetlj, perante da tinha Vaie r O

rr_W£ IlAlfTEE

tn?1HF0 AGOSTO 2i>l& ’



INOVAÇÃ0_CARRE I RA

PROFISSIONAIS SEM TETO
Veja o arsenal de equipamentos e serviços adotados pelas
pessoas que não têm escritório fixo 0 feunanda sottoni

d

Trocarum emprego fixo peto trabalho autô-

nomo é algo que pode assustar a muitas pes-

soo&. Afinal, lè se vão o salário mensal garantido e a

infreestrutura da empresa. Mas essa maneira de tra

balhar também traz vantagens, como poder atender

d múltiplos clientes e fazer se es próprios horários, 0

pmblema da infraestrutura pede ser resolvido com
um bom kit de trabalho móvel onde um nateboofe.

um anartphçfne e um modem 3G são peças básicas.

Além d isso. é possível trocar a solidão do escritório

doméstico por um dos espaços de cowDrking que co-

meçam a ser tornar comuns no pais.

Um exemplo dessa nova geração de profissionais

nômades é a paulistana Charlotte Cowell. de 36 anos.

Eia é gerente de vendas para o Mercosifl da empresa

canadense AldeaVisiõn, que oferece um serviço de

transmissão do dados para TV. Charlotte virou uma
profissional sem teto há quatro meses. Os canaden-

ses pediram que ela usasse sua casacomo escritório.

Ela até tentou, mas não gostou da ideia porque divide

a casa com uma amiga e não tem espaço disponível

Além disso, não se sente bem trabalhando isolada,

sem pessoas para trocar ideias. Ela até procurou um

escritório para alugar. Mas não deu certo. "Percebi

que ficaria muito cara, além, de não resolver o proble-

ma úq estar sé o tempo todo ", explica.

Charlotte resolveu a questão alugando um espa-

ço no escritório de coworking Pio de Contato (www.

utodecQrvtatD.com. br l. no bairro tíe Pinheiros, em
São Paulo, a duas quadras da sua casa. D«e mochila

nas costas, ela carrega ü noteboek de um Lado para

o outro. Em alguns dias, fica em casa. Em outros se

manda para o escritório coletiva, onde encontra pro-

fissionais de várias áreas e mata a saudade do am-

biente corporativo. Durante a semana, também visita

clientes. Como a sede da empresa fica em Montreal,

Chalotte fala com seu chefe via Vo!P Ela lem um tele-

fone virtual, com número ffcxo canadense, e também
u&a o Skype. Recentemente,. Charlotte teve de com-

prar um celular BlackBeny, meio a contragosto. 'Os

canadenses são muito dependentes do smartphone".

diz. Charlotte também acabou ficando dependente do

aparelho. "Checo e-mails o tempo todo e estou sem-

pre disponível", aürma. 0 lado bom veio em cifras

Ela gaoha, hoje, 50% mais do que recebia no empre-

ge anterior. quando tinha escritório fixo.

ID^INFQ AGOSTO ZCI10 .'W-i i U- . .



Para Ana Guimarães, especialista em recruta-

mento da empresa Robert HalL ser um prufisacíial

sem tefo não prejud-ca d carreira d & ninguém - de s-

de que a pessoa não precise estar fisicamente num
e sc Hl ório e não desc

u

ide tio velh o e bom n etworkmg
"É preciso menrer ume bua rade de contatos para

encontrar oportunidades e, claro, poder voltar ao

mundo corporativo se houver necessidade", diz ela,

Marcos Resnik, headliunter da empresa de recruta-

mento M-chael Pãge, concorda. Sua recomendação

para puem ingressa no grupo dos sem teta, è desen-

volver boas habilidades de relacionamento, indis-

pensáveis para conquistar clientes. Resnik acredita

que essa forma de trabalhar pode alé valorizar o

passe da pessoa. "As empresas têm dificuldade para

absorver nevas tecnologias, algo que os profissio-

nms que trabalham por conta própria F&rgm com
agilidade Para elas, é um bom negocio trazer essas

pessoas para seu quadro cte funcionários^ diz.

Na chuva, na fazenda
Como Charlõtte, o paulistano Chrrstiaoo Anderson,

>. 31 anos. passou a ganhar mais quando perdeu o

• eío. Formado em administração e comércio exterior,

ele ebriu uma empresa de consultaria se internet. a

Tranguti. em 2W1. Passou, enião, 3 trabalhar em
:ssa, e, quando viaja, em cafoterias e hotéis. Ânder

sen tombem utiliza um escritório coletivo para ro-

csiwr clientes e fazer networking, “Em ca.sa, tenho

tclDfaneíiiro, internet do 10 Mbps e servidor” Nam&-
;

- ia, ele cerrtgs o nolebook, o &mortphone Nokia

í?l e dois modems 3G, um da Oi e outro da Ciam
- sé por garantia. Anderson não tem dúvidas de que

% atalha mais do que quando era Funcionário de uma
- -prosa. Mas o esforço à recompensado. "Ganho

>: -ca de três vezes o que ganhava", afirma.

a liberdade do profissional sem leio costuma aca-

te* ond« termina o sinal de internet. Foi o que desco-

f j - mineira Grei ll.erPires.de 24 anos. Formado em
. -ilismo, ele trabalha com marketing, redes so-

"
; s * cobertura do eventos online hã um ano e meio.

K- .:asa onde mora tom os pais. em Belo Horizonte,

- "em umíi cohexão de 3 Mbps. Também tem um
w: z um 3G da Cia no, que carrega sempre consigo.

Vc quem pense quê é uma vida Fácil, mas não é,

* SiLialho 24 horas por dia, em qualquer lugar, e sem

cocr pelas horas extras", diz. "'Até quando estou

minha namorada num restaurante trabalho pelo

: •i-phone", afirma. Estar disponível o tempo todo

c problema para Pines. 0 que o incomoda è a li-

:-^o da conexão 3G. "Eu cubro eventos esportivos

: i : sc enyiar conteúdo para oVouTube. Isso exige

::iéxãú. nem sempre disponível", Lamenta. Um

dos seus apuros aconteceu quando viaje u para um
sitio “Levei modem, smsrtphone e notebook para

irabalher de iã". Lembra. Mas ele esqueceu que pre-

cisaria contar com a boa vontade da rede 3-G. "Guan-

do percebi que eslava tolalmenle ofUme, pendei em ir

ã cidade, mas desabou uma chuva e liquei iltodo",

conta. Pires precisou subir ao alça de um morno para

mandar e-mail a um cliente "Caminhei debaixo de

chuva, çom o notehoük oa mão, até enconirar sinal

de celular", diz. Para ele, uma vantagem de ser um
profissional nômade é poder praster serviços s clien-

tes do outros estados, como 5ão Paulo e Rio de Ja-

neira, que, segundo ele, pagam mais do que os dc

Minas Gerais. Pires ganha, em média, 4 000 reais por

mês. "Ganharia menos se trabalhasse num lugar fixo

em Belo Horizonte^ diz.

Já o publicitário paraense Bemie Wõlbenny, de 25

anos, trabalha na capdal paulista como produtor de

eventos e empresário de bandas. Para ele, a vanta-

gem de serum sem te to e ler menos eslresse. A des-

vantagem? Ele não conhece. Walbenny anda de um
lado para o outro — quase sempre de ônibus e metrô

- com um MacBggk na moctiita e um celular Hoh&
NB5 r.o bolso. "Posso trabalhar ondo esliver - om
Casa, no shguping* ou durante uma viagem", diz. Na

rua, Watbenny utiliza principelmente e sm&rtphene,

Se necessário, abre o notebook e acessa a internet

usando a conexão Bluotooth do celular. Para eíe. não

existe hora hem lugar certos para o irafcalho — e isso

é étimo. “Posso virar uma noito traba-bando, e, no

dia seguinte, 5Õ descansar. Ter de estar todo dís no

mesmo Lugar e cumprir horários fixos me estres&a".

raveia. Ha também uma vantagem hnancpErai Wal-

benn* estima que ganha na metade do que ganho

hoje se tivesse um emprego forma: ©

ESCRITÓRIOS
COLETIVOS
As empresas
decüwDrkifig

oleraccm espaço
num escrilerio e

serviços para quem
trabalha per eonla

própria. Em geral

o preço voria de

10Ü a 600 reais per

mês, düüendcndo
do número de

horas. Estes são

alguns Links-.

São Pauto

ftiwvi.atoòecomátE

Ldm br

hHp://saopaulo.

the-hub.nei

flio ilí J*oeiro

cam

Belo Fiarrzofiti

www.cQnl¥york.

com.br
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A LATA QUE PAROU A AMBEV
A cerveja falante da SkoL fez tanto sucesso que derrubou os links da empresa,
conta Renato Nahas, vice-presidente da AmBev Q

I

Uma das campanhas publicitárias de maior su-

cesso úè Skol foi protagonizada, em maio, por uma Latinha

de cerveja falante. Os consumidores foram chamados para

gravar uma mensagem que peüena ser escolhida para ir na

latinha. Facebook e Twitter ajudaram na divulgação. Enquan-

to milhares do pessoas colocavam a hoca nos gravadores on

-

Une. 0 Ambev silenciava. "A adesão foi Ião grande que travou

nosso sistema. 0 link de comunicação leve de ser redimem
sionado", diz Renato Nahas, de 44 anos, ^ce-presidente de

TI e serviços compartilhados da AmBev para Brasil. América

Central, Peru, Venezuela e Equador. A sexis maior empresa
do pais usa tecnologias como computação em nuvem, redes

sociais, mobilidade e GP5, Nessa entrevista, Nahas conta a

INFG camo prenda tudo issa.

Qual Èeçngiggi-a trouxe mais impado ao seu

trabalho nos últimos anos?

As redes sociais, sem dúvida. Elas abrem

uma porta na empresa pára o consumidor,

lilUH

IlHít De que forma vocês usam as redes sociais?

;:OIF.^ Nós temos uma agencia que cuida da

nossa presença nesses meios. A AmBev está no

Twáter com a ca mpanhâ Cya n [so bre consumo
consciente de água]. Oficialmente, lemos Facebook

para Skol e Brahma. Hà também pá gi nas que

não Sãõ oficiais- A campanha da SfcoL, em que o

consumí dar podia gravar uma mensagem para

ser colocada na lata de cerveja falante, teve um
sucesso tão inesperado que travou nosso sistema

dç comunicação. Tivemos de re dimensionar as

conexoes. A abertura que âS redes sociais trazem

á o contrária do que é ideal para a Ti funcionar

bem, que é rotina e previsibilidade, mas estamos

aprendendo e lidar com isso.

1 Qç. INPO AOUStO 2010 * C0U.hr



ri JC E: dentro de casa, como a Am Bev trata

as redes sociais?

THTTV A orienlação é que as r&des sociais não

devem ser usados no ambiente de Imbalho. Mos

vamos ÉaZer um- up^radé na rede. As estações de

ira bolbo vão suportar vídeo. Teremos roturas do

videoconferência e vamos criar um VbuTube interno.

Eli*" Vocês usam uma arquitetura de nuvem
desde 2003. Demo tem sido essa experiência?

II3IEE Muita gente nos chamou, e s'á hoje nq&

chama de loucos. Mas nossa experiência tem

sido excelente. Não temos mais nada dentro de

casa. Tudo ê processado em Hortolèndia, no data

cc-ntor da IBM. Nossas estações de trabalho são

thin clienls, cúm software da Citris. 0 desktop de

cada usuário ê virtual. Fica no mamframe, aos

cu ida das da IBM, o é acessível de qualquer lugar,

em qualquer paí&. A5 vantagens são íhumeras

Ü controle é centralizado- As atualizações de

software e de segurança são feitas num sá local.

Voeèíé imaginou ter de passar antivírus em
servidores pulo pais inteiro para atender a 24

Usuários? Um PC dura três, quatro anos. Depois,

è preciso trocá-lo Nesses oito anos, nenhum
thin ctient nosso ficou obsoleto. $o houve troca

de máquinas na linha de produção porque è um
ambiente muito agressivo, cheio de põ.

mm
iinar como è a logística de vendas na AmBev?
XJIEE Logística é nosso ponlo critico e a

tecnologia é a base dela. È uma tecyenda, pois

lanto a venda quanto a entrega são calcadas em
tecnologia. 5ãc cerca de 8 000 vendedoras que

saem todos os dias as ?h30 da manhã, com 45

visitas por dia programadas num handheld. Esse

roteiro é gerado por um aplicativo, o Roa d Show,

Q palmtop também carrega a mtolig cinera da

venda. De acordo com o local, o sistema oferece,

com base no histérico de consumo e no poriiL do

cliente, o meLhor mis de produtos para ser vendido

aih 0 ciclo é de 2á horas, do pedido até a entrega.,

.lllí£ Como vocês administram as entregas?

IE1ILE Adotamos, no ano passado, um
aplicativo que permite trabalhar com a frota

compartilhada. Ou seja, üs mesmos camirfiócs

podem fazer entregas pare mais de ume
empresa. Ü resultado è o uso mais eficiente

da frota. Começamos um projeto piloto com
H Sadia e 0 Sara Lee. D aplicativo identifica

sinergias entre rotas das empresas parceiras.

Um camihão que voltaria vaziu de um pomo
do entrega, retorna trazendo carga de uma das

empresas parceiras. Entre setembro de 2009 e

fevereiro de 2010, a AmBev economizou 700 000

Litros de óleo d lesei e deixou de emitir 1 300

toneladas de CO graças à frota compartilhada

'! III INI

,OÍL Vocês usam ÕPS para gerenciar a frota?

HTTP Temos um s istomo GP5 que chamamos
de cerca eletrônica. Cada caminhão lerm um
roteiro que deve ser seguido. Se ele fizer algum

desvio, o sistema noiifica i&so ã tentral Se o

caminho foi alterado por causa de um acidente

que parou o trânsito, recalculamos a roía dE

outros caminhões com essa informação. Usamos
GP5 com os vendedores tomhêm. Diferentemente

do que ocorre em outras empresas, as áreas

de atendimento na AmBevsio exclusivas. Um
vendedor não entra na área do outra. Por isso,

è importante, para nõs, garantir que todos os

clientes sejam atendidos»

HIllHP

i LIÍL- Üual è a política da Am Bev na terceirização?
• IHIF.V A terceirização sempre esteve na vida

da ÂmBev. Para nào termos de administrar 2 D0

fornecedores, desde 2D07 temos um parceiro

de infra estrutura e três para as aplicações.

Em telecomunicações, são vários forno cedo res,

mas eu só falo com a Bnlish Telecom.

'^/////////S<W^
A AMBEV ECONOMIZOU 700 000

LITROS DE DIESEL COMPARTILHANDO
A FROTA DE CAMINHÕES

W////////^

.lÍ.s_. Que tecnologias estarão no Museu da

Cerveja, em Peirõpetis |RJ|?

HUIIEA equipo contratada para desenhar o

Museu da Cerveja é a mesma que fez o Museu

da Língua Portuguesa e o Museu do Fulebot,

em Sào Paulo Será um museu interativo, cheia

dè surpresas tecnológicas. No mosmo complexo,

vamos construir uma nova fábrica para a cerveja

S ohem I a. Vai ficar no Local onde Funcionou 0

primeira cervejaria do Brasil, construída pola

lamilia imperial. Será nossa primeira fábrica

wirelesa. A comunicação com as máquinas será

toda faüa pela rede sem fio. O

’ AGDSTD 2D10 HIF0 ^



Conferimos as

novidades do

bem, como o

muttitarefa e o

TECNOLOGIA PESSO

SMÀRTPHONE

\ 0 melhor

FaceTime, e a

mancada da

\ antena

116
TV NO SMARTPHONE
Sintonizadores permitem ver

programas em aparelhos da

Nokia e nos iPhones

FATOS E MITOS
DO iPAD 3G
Seis respostas sobre o

lablet conectado da Apple

CARROS

A MANOBRA DO TIGUAN
0 carro da Volks tem câmera e sensores

para fazer a baliza [quase) sozinho

TECH DREAM5
NÍQLl!: o celular grandalhão
com cara de tabter, da
Nokia, chega ao Brasil

122
PAPO INSTANTÂNEO
As melhores optoes para

falar com amigos de
várias redes
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0 MELHOR EO PIO
MULTITAREFA

P
CLIQUES EM 5 MP h 0 PAPO COM VÍDEO NO FACETIME E A MANCADA

Assim como aconteceu com
seus antecessores, a es-

treia doiPhone 4, da Apple,

foi acompanhada de um
hype enorme antes e de-

pois da sua chegactSi à&

Lojas. A diferença é tjuc

dessa vez, junto Com elo-

gios rasgados aos novos

recursos, o iphone 4 recebeu

k criticas pesadas em relação ã

função mais elementar de um
ulular, a do telefeoar bem. A ver-

dade è que tanlü os aplausos quanto

as vaos slo merecidas, mas não na in-

tensidade da habaçio dos fanboys da Ap-

ple e dos ataques d es ferides mundo afora,

como o INFQlAB comprovou apôs p&ssar dias

revira nou tlois tPhones 4 de Ti GB Um blocueado

comprei do nos Estados Unidos sem contrato com a

AT&T 1499 dólares ou 1 236 roaisl, e um desbloquea-

do ui-ndo da França- 173? coros ou 1 6^8 reais) Não

ha data e preços definidos para a esireia oficiaL. A

e^pettonva é que aconleça no final de setembro. Ate

lá ele deve continuar sendo oferecudo por valores

exortutantes no Mercado Livre, onde os preços do

modelo de 32 GB vio de 2 500 reais a 4 HDD reais.

Por conta disso. dessa vez o INFQLAB vai esperar os

preços Oficiais nas operadores locais pare ei.ri.buir

ao iPhone 4 a sua nota de custo/benefício.

O iPhone & traz upgrades interessantes. mas na-

da realmente revolucionário, apesar do showmidiã-

tico de Sieve Jebs ao apresentar recursos como b

videoconferência pelo FaceTime eo suporte a mglti-

tarefa. 0 seu grande mérito à reforçar ainda mais o

pue todos iPhores sempre tiveram de melhor. Ú

iPhone 4 não é 0 smartphope mais completo ou po-

CFinflteifl«kí)íwlW

iPhone 4- des^r.

renovado, tela

classe A e sistema

com nevas

funções camo
reunir aplicativos

em pastas



DO ÍPH0NE4
:a antena, veja como o gadget se saiu no infqlab d AiRTQN LOPES

de roga do munda, mas é o que proporciona a melhor

experiência de uso. A excelente rasposU ao toqué

do 5 dedos, 5 qualidade da tela, a facilidade de u^o

d ps menus e do browser, o ptayor do música e a in-

tegração com milhares de apUcatívos separados do

usuário por poucos toques ía^em do iPhone: 4 um
aparelho (ato a gorai inigualável. £ssa percepção é

tão forte que nem mesmo a polêmica em torno de

antena diminuiu q poder de sedução do modelo

Uma de suas novidades mais reluzentes é a Sela

com resolução de 960 por 640 pi iceis, o quádruplo

da do iPbone 3GS, que já era oi ima Batizada de

Retina Display, -ela apresenta nitidez e cores im-

pressionantes. A perfeição dos contornos lema
impecável a exibição d c imagens, páginas da webe
menus. Outra melhoria de hardware eslá no pra-

cessa dor O modeLo, que è vendido em versões de

16 GB e 12 GB, recebeu um chip A4 de l GHz.

Multitarefa a moda Apple
Como já havia sido liberado para a instalação em
iPtoones de gerações ante nones, não dè pare qizer

cue o sistema operacwnat iOS 4 veie ao mundo com
.^hai>e 4. Uma de

suas funções mais

estejadas ê o suporte

a mukti tarefa, isto è, a

.zipacidade de rodar

5plí cativos sirnultenea-

“L-.ite e alternar rapi-

damente entne eles, è

,ma doías. Pressianan-

-
:
duas vezes o botão

í-nndpal, no rodapé da

rava aparece e lista de

"igramas abertos,

iasta tocar o desejado

CACHORRO GRANDE
ItftEI Ti 1 riir

para que ele passe para primeira inano. Au manter

qualquer um das ícones da usta aper^do slo exibi-

dos sinais indicando que os programas podem ser

fechados por a li mesmo. A maio no dos aplicai ivas

em segundo plano ftea em estado de espera, não tra-

balha em paralelo com o que esta maximizado. As

exceções são os programas relacionados a proces-

sos como reprodução de áudio, VotP e navegação por

GP5 em versões atualizadas.

A vantagem dessa abordagem da Apple para o tra-

balho rnumisrePaéo menorconsumo de recursos do

a parelho, o que melhora o desempenho na aplicação

ativa e consome mEPOs bateria, Nos testes do INFQ-

!_AB essas vantagens ficaram evidentes. A agilidade

para camegar menus, abrir e alternar programas é

murta boa. Mãis notável amda é o aumento de autena-

mia de bateria do iPhone 4 1 ve/a o quadra abaixol

Pena Sudo isso ter sido ofuscado pala constatação

de que a posição das antenas internas nas laterais do

smaríphone interfera na recepção do sinal da rede ce-

lular Quando a mâo do usuário cobre a ragião inferior

da lateral diraíta do aparelho, £ imensidade do sinat

cai. Nos testes, isso aconteceu quando o iPhone 4 foi

empunhado com am-

bas as mãos. Com a

esquerda, a indicação

de recepção diminuiu

mais rapidamente. Em
nenhum momento as

chamadas foram per-

didas. Quando a expe-

riência Foi rapelida com

o iPhono protegi do por

uma das capinhas su-

geridas pela Apple, a

oscilação de sinal foi

quase imperceptível-

>

CAPA
SALVADORA
A AppLe indica o

usq de capinhas,

os bumeera, para

evitar a interferência

no sinal do
cèluLar. TúdOÈ

que compraram q

iPhíjne 4 até 30 de
selEinhTti ganham
uma. Depois disso,

cada um que
pnjvidençiç a 5u?

per 29 dõlarcs

151 raaisl.

MAIS FÔLEGO NA BATE RIA

i
ahi>ni í . . -cs* iFvirsiil. 3DS io:-â

«MttflEMOMKAU" 8h58min 4h26min 5h15min 5ti35min
m —1~ > f i í Hi afiiwrn
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Mais magra
À espessura do aparelho diminuiu 25%, O que
u deixou com moro D,? centímetro. 0 Som do
celular sai por baixo [a Lio- falante] e por dma
* tomada para fone de ouvido no padrão P2].

0 QUE MUDA EM RECURSOS CONSAGRADOS

EEEffl Praticamenle não solrou a Uereçoes , Ju n to com o a ceie romeiro* jogos

Seg u c ótimo para locar as faixas e irão explorar a presença rfe um g iroscõpio

ex p lorar o acervo mu sica L no telefone, e expl n rar movimentos em seis eixos

.

tPTTlflm Os videos em alia definição

publicados no serviço ficam com ótimo

aspecto na exuberante tela do modelo.

WTmtm

CPM ta

Nove design

0 celular ostã menos curvilíneo.

As principais diferenças físicas

entre o iPhone i e o 3GS são a

traseira plana e as laterais com
acabamento em aço inoxidável.

i regiiào desta ce-da riu Lado direito e

a ju n çlo d o $ frisos de aço que fa zem
o papel de antenas, Quando ela ê

coberta pela mão, a Intensidade

do sinal do celular baixa.

Vidro traseiro

Assim como o LCD, a parte dê trás

da aparelho é coberta por um vSdno

super -resistente a arranhões e

impados. Além do modelo preto r

existe uma versão na cor branca.

online

tPhone

SCX«-<B

Slot para microS IM

0 aPhone 4 sê

aceita microSIM
cs rd, umchip
menor e oferecido

no Brasil apenas

pela Vivo. Mas dã

para cortar o SIM
card tradicional

para ada pli- Lo

ao formato do
mitroSINL



A App Stor-e já

começou a

receber

atualizações

de aplicativos

adaptadas

para trabalhar

na moda
mullitaneía.

Ü iBcckS passs
d sincronizar

marcações em
ura livra entre

rPhones e

iPads é a

armazenar e

exibir e^books
em PDF.

OSafari

continua muito

bom para

navegar na

web, Mas
desde que a

página não
tenho conteúdo
em Flash,

Fotos melhores
A câmera lem 5 Mp e flash de
LED. Além da melhora na
qualidade das fotos Feitas nos

tesles, o iPhone 4 ficou mais
ágil para registrar as imagens
(0,25 seg., em média r contra

Ò
fc
35 seg. do iPhone 3GSI, Mas

ainda deve funções básicas de
câmeras compactas.

Sorria para o FaceTsme
A videochamada feíla com o

novo recurso ê divertida e Fácil

do usar Dá para enviar as

imagens captadas pela nova

câmera fronlal com resolução

VGA ou pela traseira. Porém, o

FaceTime possui limitações

significativas: só funciona

enlre iPhones 4 o por WhFi,,

não pela rede 3G, apesar de

exigir a presença de um chi

p

no aparelho.

Tlia sV r ^

* úeú em alta definição

i :imera filma em alia definição |720p e 3Q FPS| com resultados admiráveis. Vídeos
: vivadas nos lestes ficaram com muito boa qualidade. Na ocasião, a versão mobila
: aplicativo iMgviê [4,9-9 dél&rea] ainda Hão estava disponível, mas D editar de video

"!*vo da EPhCnei é suficiente para pequengs 3)usÍes.

* npçnjr.Hinfll |05 f,

# P r
«;

- Aí 1 0M

;
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TV NO SMARTPHONE
COM A AJUDA DO TIVIZEN VTV-H12 E DO SU-33WB. A PROGRAMAÇÃO DOS
CANAIS ABERTOS CHEGA ÀS TELAS DO iPHONE E DE CELULARES DA NOKIA

A RTÍ1N LÚPcS

BAIXE NA APFSTORE
Para usgr q Ti vízÉn VTV-H12 è

preciso instalar oapUcativo

Tivizen Mobile TVVie^er for

SflTVD. Ao eaecuiá-to, frasia

selecionar o sintonizador na lista

d g d isposi t ivos Wi - F i d ispon iveis

para efetuar a conexa g.

tivizen

EUI'1

« fõttüptor Oi?Q k ÍAfl pimK^I hí ttSFi

- * Sul * s S
,1 <m -i ÍV g

* fJjmÇM dia 4^5&nm * A?? f^èri

5VA. lAÇ u.0 TÉCNiCA 7,S

CUS TO.-bKNl M

EFEITO COLATERAL
Ü uso do Wi-Fi é tegal por

aumentar & alcance do Tivizen,

rra-5 tem 3 desvantagem de

consumir mais batería do
sintonizador do que 0 BluetoolH.

Nas medições âo INFQLAB ela

suportou menos de & horas

exibindo TV.

nòiNFo Adosio^oio -v !



Apesar de muito festejada, a chegada da tv digitai

a^5 celulares até agora está restrita a aparelhos basitões,

modelos que até possuem outras funçóes bacanas, mas nào

permitem a instalação de aplicativos, a ags Famosos celulares

sing-ling Ou seja, nada que satisfaça quem não abre mão de

um te leio ne inieiigentê repleto de recursos pára trabalhar e

se divertir Apesar disso, dã sim para assistir TV no smoripno-

ne. Pêlo menos em iPhones e nove aparelhos da Nokia. Ê sò

recorrer a receptores esiernos como o Tivizen VTV-H12, da

EuTY/VaLups, e o SU-33YVb B da Nokia. Com a ajuda do Wi-R e

do Bluelüolh, esses acessórios recebem as transmissões de

TV digital no padrão ISeg e enviam o sinal para o LCD dos

aparelhos som cabos ou complicações 0 resultado agrada,,

porém, as imagens não ficam perfeitas em tela cheia, culpe da

barxa resolução Í32D por 240 pixels) do sinal transmitido em
ISeg, Fora o guia eletrônico de programação, a lista do recur-

sos dos sintonizadores, ê escassa. Nenhum permite gravar na

memória do smartphone ou em cartão os programas de TV.

APLICATIVO CERTO
Se o software oe TV do SU-33Wb
não estiver aresen te, é

necessário fazer d download pela

Loja da Nokia da versão correta

Pfira o sistema do ce Lutar

[Symbian S4 ou 5
a edição).

O pareamento por Bluetooth

não tem segredo.

BB
14 TM Tnf m*
idiEian-

Par MiM fãJl I rnuyi ni

.^TJMi - * *

IhjiA fV #fáHáiuri iifij
^1- >B^I ti 'm
IPJH-Bk

wnwyW IMA sí

ssaen.

ISEG EM TELA CHEIA

DESLIZANDO
CANAIS
O acesso ãs poucas

funções de TVdigítol

do aplicativo ficam

na Lateral da tela.

Nos celulares Nokia

com touchscreen,

um destaque é a

possibilidade de

trocar de canais

penas deslizando

o dedo pelo LCD.

Mesmo sem possuir antena retrátil, o $U-W33b conseguiu

sintonizar canais Logo na primeira varredura, A qualidade da

imagem ampliada para a leia completa é boa, sõ apresenta ruídos

nos contornos dos objeios em cenas movimentadas.

NOKIA

r

N ADA DE
FICAR NA MAO

3 usuário perder d

um programa de

*1 por Falta de bateria,

JfcaoLmentea culpa

s^sdo £U-W33b.
V; NFGLAB ele Ficou

3*a.5è 9 hora$ no ar,

». :ngmta que supera a

maioria dos- celulares

©bâirida video.

LISTA DE COMPATIBILIDADE
Os lestes com o simondado' de Nokia

furam íçitus cgm g N^7 mim e o Xó, mas 0

acessório funciona com outros sete modelos.

0 restante da Lista è Formado pelo N85, N97,

E75, E72. 5S0Q, 5230 e 5530.

A Rccepfcr- ISig ;330 sM pincVU

* aiíjrlDDth i E « fl,3 i !
,

I cm * 55 ç
<to ditaria: Bdbimn - 1Ã re-a* +

AVALIAÇÃO
"

: ::nioa í,í

CySTO." 3 ENEFÍC D 7
fc
í

BLUETOOTH EM AÇÃO
AdiSlârvCÍS máxima rç-comendada

pelo Fabricante para deixar c

sintonizador atestado de celular

é de 10 metros. Nos testes

do IhíFOLAB com o Xò tudu

funcionou bem a alá 15 metros.

Já tom o N97 mini a comunicação

caiu diversas vezes.

nk AGQSTQZÚlO IWFO H7
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CADE 0 MICROSIM?

Não é fácil encontrar

no Brasil o micrDSIM,

padria ubadü pelo

iPad e peio rPhone 4.

Por enquanto, a Vivo

é a única operadora a

vendê-lo aqui — e em
poucas lojas. Veja

como cortar o seu:

1 Em uma mesa, coloque o

SIM tard com os centeios

para cima Posrckirw sobre

ele o micfoSIM que vein com
d iPad. cobrindo os eomatos .

t íii mu r* imcío
.i *i ii .. jsi i

! . £l* * eom

FATOS E MITOS
DO iPAD 3G
Os testes do INFOLAB
respondem a seis

perguntas sobre a

versão mais conectada
do tablet da Apple, na

encarnação de ó4 GB
I*

B JULIANO E ARRETO

A VERSÃO 3G É MAIS PESADA?
Sim* ela é mais pesada que a veraio Wi-Fi,

m&È na prábca isso nàg iníÉrter* em nada.

0 modelo 3G tem cerca de 5D gramas
a maiSp quE è quase imperceptível em
um aparelho que pesa 730 gramas.

FUNCIONA NO BRASIL
SEM CHATICES?
Sim, a Apple fabricou apenas versões

desbloqueadas do iPad 3G. Dessa
forma, tento o modelo brasileiro que
chega em outubro quando os iPads

compradas no exterior podem acessar a

internet com chips do padrão microSIM
1 veja mars na Cútuna êú íadc?l de
qualquer operadora. A compre de
aplicativos também está liberada para

conlas do iTunes registradas com
endereços brasileiros.

1 leiWFO ! AG03TC 2010 ,v KFd ASfriL : ' Ui

A BAT ER IA DURA M ENQ S?

Nos lestes do IIMFüLÂB, o i Pari 3G suportou

9 horas e 4B minutos da trabalho intenso,

rodando vídeos, fazendo downloads e

executando aplicativos. A marca è 60

minutos menor do que a registrada em
lestes semelhantes com o modelo Wi-Fi.

À VELOCIDADE DO 3G SEGURA A ONDA?
Quem depende de 30 para navegar usando
um noiebaok ou smanphone já sabe a

resposta para essa pergunte. Ok, o sinal

do 3G nem sempre é estável |e está Longe

de abranger todo o poisl. Mas. em geral,

a navegação m tableí é menos traumática

q je em um ootebook graças aos aplicativos

mais leves e às páginas otimizadas.

VALE A PENA?
Apesar de te r especificações técnicas

quase idênticas ao modelo Wi-Fi, o iPad 3G
custa hem mais. Nos Eslados Unidos,

a diterença entre os dois modelos e de

130 dólares. No Brasil, o modelo 3G
è encontrado, em média, por 2 9Q& reais,

Mas a facilidade de baíaar dados em
qualquer Lugar sem depender do Wi-Fi

tem seu preço fe ele è altol.

Ipl

« Y,7 * Apelo M 1 Gm + 2Sé MBM Wit
< HhL G0 4 35 •* w«.Fi +eijNíMim + GPS
«EhrtttodiMirift SBSrrtm + ti*4Aii*s

uma Lapiseira para Fazer a

marcação no SIM card

Pressione q micraSlM para

que ele não deslize e reforce

j

emaixaçMdocontemo
com o estilete, criando

suteos. Miui . * .i I l

.

.v.\- '

f--

SüiLilnioiuu^^lMca ri p&íso

material ê resistentE e

poderá deslizar

2 Depois de fazer gs sulcas

em todas as extremidades,

peque uma régua e

posicione o SIM tand para

que a marcação fique

paralela ã laieral da régua.

UisndQ a ragua comu
apoiu deslize oee^leiE

para fõzer corta*nUm
movimcnio continuo.

3 Repila o processo nas

QUtras 1 n|& exlnemidades.

Por úlumo, apara o canta

esquerdo do tíitp.

PrcvH-welmenie, vncê

precisará fazer pequeno-s

ajustes com o estilete nas

lalerais para que- entflpW

seja porleitu. FaÇâ íSSd tom
calma : e i «Mzi» i .

1 ^i_ -.

çhlp pode Ficar «ratTltahdo

no suporte e dar problemas

de contato. Se tiver medo
do ei rar. sites como o

McniadúLívte jõ vendem um
adaptadDF pata SlM cacd por

cerra de £5 reais.
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SMARTPHONE OU TABLET?
Na quase um oro éispomvel r.135 EsFadus Unidos, 0 N900. da

Nokia, foi um smartpiiupe muito aguardado por aqui, Tanto

que sgqra., guando fina! mente chagou ao BrasiL, já tem cara de

velho. Com esíi lo de Computador portáliL ele é grandalhão e

thalode carregar 00 bolso, Mas 0 hardware parrudo tem até

pisca de video. Esse canivete suíço embarca 32 GB de memória

e o ótima câmera de 5 MP Peta primei vez. 5, fabricante

acertou a mão na interface para taque com os dedos. Em 99%
doí caso*, vocl nio precisa da jurássica canetinha O pecado é

a tradução do si 51em a appnns pâra o pqrtuguis lusitano. A tela

resistiva de 3,5 polegadas iam bèm poderia ser -mais nítida.

AVALIAÇÃO TÉCNICA M CUSTD/BFNEFICíD M
Mismsíi ‘róÔMHi -5ít&* «JçtmenaSO Tp^daj^

Wi-Pi WS ü MP 1S1 g • Ourrü Sá bu«r«i 3kJfriuift l»li 1 ^ reais !

NETBOOK CHIQUE
Poucos netbooks arrancam suspiros como ü VPC-N120AB,

da Sony. Com o design característico de um Vaie topd de línbè,

ele Encanta pelo acabamento colorido na lampa e pela ótima

tela íosca. G teclado tradicional, em vez daquele ccm botões

reparados, é uma escolha feliz. Mas bem que ele poderia

aprove dar melhor a área disponível ng base para ficar um pouco

maior. Ji o touchpad è grande e tem superfície áspera, uma boa

para os mais descoordenados, Nas ccmfigy raçòe5 h o destaque vai

para o processador veloz, q-ue no INFÜLAB rendeu BSò pontes no

teste Geok Beneh. Uma placa dadicarta para video Faz talla.

E a duração da bateria também deiva a desejar.

AVALIAÇÃO TÉCNICA 7,9 CUSnWBEKEFlCID í,7

nhHALc^NHTDL-SGHf 2 G0 de RAM KO^aSOGE TuM?üí’-D.r 1.33 hg

M-rniv+s 7 SOrtt1' Dur^le ds Oí tv ínj7míri 1 ÔW ífi t

OOCKPRA TREMER QCHÃQ
A etiqueta indicando a potência de 100 watts ji impressiona.

Mas só ouvindo o som do Fjdelio DS9OG0, da Ptiibps. você tem

ideia do barulho que essa dock para iPhcme consegue lazer.

Su«-prea ndanie pelp tamg r hp da s ca ivas, ela toca as músicas do r

smarlphene com excelente qualidade e sem distorcer, nem com
volume aMfsstmt. Um sistema joga as frequências correias para

coda um dos íweeters e suhwocFÉfs. que licam escondidos atrás

da casca de madeira, Q buraco no meio melhora a reverberação

dos graves, E a mclmaçao ajuda a propâgãr o som, Os defeitos são

e falta de um player embutido e de rádio FM. Pelo preço, esperar

uma conexão Wl-Fí também nio seria nsda demais.

AVALIAÇÃO TÉCNICA *.3 COSTOÍBENEFÍCIO 5 P9

- DdcK parj iPhiíPHSf iPari IM-ímííIíRMS Er-lriSi i^:

• DíSp^nsilír - jc?U * 5'1,6cm à,5 * Z W? t-«
'

miA&Htra xwuiiviin cr^Diour^a Elc ciicca CX*tpMúMiA hkaTLuli,
i ,'iP'iEii'ílr’ pr vÉKçiMfMiamn* jjh kéhiJ1 20 I ÜFO AGOSTO 2 Q1 0 .

» -;P " i- t N-nCIL-3 » JR*
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OS CLÁSSICOS
DAS MULTIRREDES
Alguns programas já sào conheci-

dos dos internautas que têm vá-

rias contos de mensagens instan-

tâneas por serem pioneiros ou
eficazes para manter o papo sem-
pre em dia. Dois dos melhores
sào o Digsby e o Trillian.

Lançado no segundo semestre de 20 G9,

a versão AsEra foi a primeira grande aíus-1

liiaçãcdo Triltiar [wwJnfo .abnLcqm
brfdáwnlaaJs/if H lía n -astra ; depois de

quatro anos. Apesar disSo, o programa

Sempre íoi uma das melhores opções

para falar com vár ias rodes, tom sua in-

terface colorida e suporte a vãrips sor-

viços. Ele conversa com as redes tto

tive Messenger. Google Talk, AiM, iCQ,

Yahoo 1 Messe nger, MySpacelM, atém do

enviar mensagens para usuários do Fa-

çebook. O Trillian Aslra também recebe

e envia (ufte&e pode cone ciar- so até às

redes IRC. No entanto, a interface do

Twittsr é meiü confusa, rodando denlno

de janolas de monsagens instantâneas.

Hà suporte a transmissão dç vp; e video,

mas somente entre usuários do Tnllian

Astra. Em -compensação, a interface e os

recursos para transmissão multimídia

são bem bacanas, permitindo aplicar

efeitos nos vidÊOS em tempo real. Outro

ponto torto do programa está no hister*-

co de mensagens, que inclui todas as

redes e permite buscas rapidas,

9

í

Já P Digsby tjfmr. ififo.abri Leom-br/do -

wnloads - diqsbv l vem recebendo, no? úl-

limos lampos, várias criticas. Elas não

decorrem de qualidade do programa,

mas da barra de navegação qué vinha

sendo exigida para sua instala çào. Essa

exigi rida foi removida rapidamente, mas

çilüiEhaCAÚ vEGTMirceii

Os tempos de competição acirrada entre MSN Mes-
senger (atual Windows Live Messenger). ic&e aim ijca-

ram para iras. software da Microsoft è hoje o campeão de uso entre es

brasileiros, mas quase rodos os internautas \êm m^is de uma conta de

mensagens instantâneas, ospeciaimcnte o público do orkul que preci-

sa do um luuin do Googte. Ds programas que Filam com o'e uma

rede de bate-papo inslentèneo oi u são revidada, mas mu itüs ganharam

recuraos de iipção com redes sociais, alem de integração- com jogdS

SaieoiüriaiTios sois apçòes interessantes, para uêq geral, para quem

quer responde r mensagens mesmo no 1 meio de uma sessão de game qu

pari Cj,LjE?m quer manter d mesmo mensageiro instantâneo ero qualguér

lugar Confira os programas £ GScõlhs suas upçgíi^.

BATE-PAPO
INSTANTÂNEO
AS MELHORES OPÇÕES PARA FALAR COM
AMIGOS DE VÁRIAS REDES, NO DESKTOP, EM
JOGOS OU EM QUALQUER LUGAR
@1 EMC COSIA
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o pregrama- perdeu seguidores por causa

disso. 0 DiySby cóntâ çqln suporte ás re-

des Live Metssenger, Google Tatk, AIM_

ICú, Yahoo f Wessenger, MySpaeelM a Fa-

cebook Sua interface õ mais sjitipLes e

mpa qua a do Tnlliafl, seguindo O eslilg

mais tradkiaTiai de prr-g ramas de men-

-agem instantânea. A integração coiti

rades sociais lambçFr. è um pouco me-
«mdt, mostrando os últimos eventos do
Tacebaok e do MySpace. Em com pensa
cão. o Digsby não permito o papó em gru-

pó nem acessa o IRC, Também não há

recursos para conversas por voz ou yidoQ.

mesmo entre usuários dó Digsby.

MENSAGENS
DENTRO PO JOGO
5s fãs de games sempre lidam corri

â chateação de receber mensagens
nstantâneas enquanto estão no
meio de uma partida. Uma saída é

sltemar para o desktop, mas isso

giasta muitos recursos do sistema,

de parar o jogo mo meco. Para

^ jem passa muito tempo no jogo

especial mente para quem curte

;ames online^ uma saída é instalar

jm software de mensagens instan-

5-ieas capaz de ser adorado de
centro do jogo. Dessa ferma, é pos-

,-el responder e mandar textos

sem precisar sair do game, Há dois

srogramas com esse recurso que
4

3 iam com as principais redes de
Tensagens instantâneas. Sãoeles
:: XFíre e o Raptr

- opção mais simples e du eia para men-
Bosn
iFire

.* e is&o não significa que ü programa

pDiices racóreós. Ete Fundana com
ç»se lodos os fogos de PC, incluindo qi~

s jnstantàneas dentro d osioo osé o
'
a .obriL com.br/dowrileails/

m&s para u browser. O lempo gasto em
:5dg joga à carTtabiLLrado, com os dados

jpu&brados no perfil do usuário. No moio

dü |oqo, basta teclar ScrolL Lock para ati-

var £í ifilefíacG do XFíre, a fim de enviar e

receber mensagens. Um recurao ba cana

da XFire prp relação ao sou concorrente õ

p-nriitir o papo por voz. Com issa, o lo

podp sor o umeo programa para coorde-

nar grupos d d jogadores num game onti-

nu Ô XFire airictp p&rrpile gravar o v-dió

dq jogqlina, pare publicação posto nor,

além de transmitir a (ela do usuário, em
tempo real, para teus contatos. 0 que fica

faltando è uma amptílude maior de redes

de mensagens instantâneas e de games.

ÜXRru &ü fala Lorii LIve MestEngeró AIM,

além de CnnlalóB d? iua própria rede

D Rapir wwv.ifila.abnl.com.bryd^nLóads

QBf é mai$ complpto gue 0 XFíre em
mensagens inslamáneas, apesar de sua

interface dentro do jogo ser um pouco in-

tfuSiva. Além üe fóLar cúm Live Me$5óh-

ger, AlM
á ECO, Vahoo! Messanger, üoogLe

TaLk, ele lista contatos de redes de videti-

games, coma a PSN !da PLsystalioa 3 e

PBPI e a Xboif Live. Mè contatos do pró-

prio Xftre podem ser adicionados ao*

Raptr, que também enrvía mensagens

pgra usuiriós m FâcehóbN. Toda a ativi-

dade de jogos nas redes I incluindo PSN e

Xbe* L*veJ à contrplãdã, Com gst$tisticãs

no site oricial do Raptr. Ouiros usuários

do Rapir podem visualizar guando um
conlalo está jogando, além do qual game
está sendo usado.

leve o PAPO
NO PEN DRIVE
A maioria dos programas de men-
sagens instantâneas guarda os
contatos do usuário no SErvidor, fa-

cilitando o acesso por outras má-

quinas, No entanto, para manter
personalizações, aumentar a $e-

urança ou até guardar o retem-
rar papos antigos, pode ser inte-

ressante utilizar um programa
portátil, Levado no pen drtve para

qualquer lugar, Entre as opções
existentes, duas das melhores sào

o Miranda O 0 Pidgin,

O Miranda lwwwjriifo.atiril.coni.br/cto-

wnlti gd s/tffl i rji p*Üü pürlafaló-Q -B I chã-

i ti r .i a1pnr.na pn-r &Lia interFaCó ESparts-

na. Janela pequena, ícanos di minutos l-

puutas PpÇüÉiS de menu. Fm compen^-
ção, è um dos aplicalivos mais versái&is

dessa categoria, comando cnm dezenas

dú plug^nâ nu site da l^bncante. Ê paissi-

veL, ppr ewmpfco, per$onaÜ2âr completa-

mente 3 forma de gravara o do bistóneo

Há alá um plug-m que adiciona uma lin

guag&ffl de prag remãçâo parfa Scripts.

Praticamente todos os pmtocokis íjlé de

aplicativos obscuresl podern ser adicio-

nados edm plug-im Para quem aguentar

a inle^taçe do Miranda e t«ver um espirito

d t? personalização, &le pode virar uma
lerramenta poda ratã

d Pidgm ?wwJnte.abr i tcim brfíOMfilOb

loads/oidn m-poilable-^á
í
poderia tran-

quitamerd^ ^ntí?grar os dã^SiCoS, Jd qütí

foi, por um bom lempo, o soflware aficial

do U buti Lu para mo nsagem insta n lo n cas.

Mj'! í&u deslaquó ú ter uma opção ro-

üusti para o papo tnsíaniâtieo pariás n.

Assim como o Miranda, ele sem suporte a

plug -ms, com uma boa variedada ac cp

çòes, em particular pera a criptografia de

mensagens e peraonaLização do ccjtiteu-

do snviadfl, Sua *ntarteco é simples mas
eficaz, riiçfâtfatido de fórma clara ima-

gens dos u&uáno&e seus esiados locupa-

d
,
lóMy;E do micr n> etç

. |
O
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TECNOLOGIA PESSOAL CARRO @ JUtLÀMO biyUíRtTú

A MANOBRA DO TIGUAN
O carro da Volks tem câmera e sensores para fazer a baliza (quase] sozinho

Pouco importa se o carro é caro ou barato; na instalado, o carro ganha vida própria na hora das
hora de estacionar em uma vaga apertada os manobras, mede as vagas disponíveis e até vira o
motoristas de ambos passam pelo mesmo tipo votante sozinho, Resta ao motorista assistir a
de aperto. Mas a tecnologia também já entra em tudo por um LCD que exibe imagens de uma câ*

cena para driblar as balizas — e um eventual ve- mera na traseira do carro e pisar no freio no caso
xame. Por 3 765 reais, a Volkswagen oferece o kit de um imprevisto, A JNFO foi para a rua conferir

Park Assist para o utilitário esportivo Tiguan se dá mesmo para confiar no robô manobrista,
2011 [a partir de 124 190 reaisj. Com o opcional Veja, a seguir, o resultado do teste.

OFLANELINHA
ELETRÔNICO
Ao apertar o botão do Parft

Assist, o Tiguan analisa üs

espaços livres ê moslra g

tamanho da vaga na leia do

c ün p ui

,

j d üf d y bardo. Apesar

do do morar alguns segundos

e irntar os motoristas que

vêm a(rás r esse Ntual ajuda

saber se o carro realmenie

vai ou não caber na vaga.

OVOLANTE COM
VIDA PRÓPRIA
Depois da reconhecer a vaga.

é precisa engatar a marcha a

rã. isso aciona a câmera oa

traseira, que mostra suas

imagens no LCP colorido do

painel junta morte com
gráficos que simulam a

posi-ção do carro na vaga. A
partir dai, 4 sô cuidar do freio,

e o Tiguan faz ludo sozinho.

ONÃO DÁ PARA
RELAXAR
Embora tenha conseguido

estacionar com perfeição na

maioria das vezes, 0 sistema

precisa de um cenário ideal

para funcionar. Elo não

consegue estacionar entre

caminhões, cones ou motes.

Também è preciso ficar atento

com pedestres, pets 4 ü próprio

motgnsla quem prerisâ íneiar

O PARA OUTRAS
MANOBRAS
0 Park Assist ngo manobra

em vagas transversais ou em
garagens. mas d motorista não

iica na máo. A tela colorida do

display mostra um gràf-co do

carro com d atalhes precisos,

e a ei mera ajuda bastante.

Se tudo falhar, amda dá pare

usar o joystick que ajusia a

posição doa rei revisores.
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DlCAS„DE5IGN O CAftUfô MAGI- AOO

0 ARTISTA
0 DESIGNER YOMAR AUGUSTO

Dificilmente, uma fonte de caracteres recém-

cnada ganharia exposição tão ampla quanto

a conquistada pela Unity, a fonte oficial da

Copa do Mundo de 2010. A fonte Uniiy foi wiste

por bilhões de pessoas no mundo inteiro,

em especial porque aparece num dos símbolos

oficiais da competição - a ceie bérrima bola

J abula Úueon definiu a forma final dos

caracteres dessa fonle lúi o designer tipográfico

brasil iense Yomar Augusio, para a marca Adidas.

"Os esboços iniciais vieram de designers da

Adidos", diz Tomar Na época, entre 2007 e 2009,

ele trabalhava para a agência 180 Amsierdam., no

Holanda. Durante férias no Rio de Janeiro, cidade

onde Foi criado. Yomar conversou pele telefone

com 3 INFO ^.obre 3 criação da fonte Unily.
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QUE ESCREVEU NA JABULANI
CONTA COMO CRIOU A FONTE UNITY, PADRÃO OFICIAL NA COPA DO MUNDO 2010

TRÊS VEZES TRES V TODOS POR UM PARA 30 BILHÕES

Atém de figurar na bela Jabulam, a

fonte Unity foi utilizada em todo o

material da Adidas referente à Copa

do Mondo na África d-o Sul. Com ela,

foram escritos os nomes e os

números nas camisas doa jogadora

de seleções como Argenima,

Alemanha e da campeã Espanha,

iodas usuárias da marca, Para o

olhar do inexperto em design, os

caracteres da Unity pedem parecer

estilosos. agradáveis, fáceis de Içr

Mas dificilmente descobnra ab o

conceito funda mental da lonte

Segundo Yonrtar Augu&to, a "faii"

dela e o triângulo equilátero de

cantos arredondados que aparece

três vezes na Jabulam. Detalhe:

triângulo, três vezes. "Essa

geomelria também se repete

claramente nos algarismos ó H B e 9,

No micio, conta Yomar Augusto, a

lonte sena destinada somente as

camisas dos jogadores. Então,

foram desenhados os numerais

e as leiras maiusculas. Depois,

decidiu-se fazer um conjunto

completo de caracteres. Portanto,

foi necessário criar as minúsculas

e lotíos os outros sinale, Na
conccituaçáo originai, o número

fres, simbolizado no triângulo da

Jahulam. também so refere aos

três principais grupos étnicos

sul-africanos — negros, brancos e

indianos - e ao ideal de construir a

unidade {daí o nome unilyl do país

pòs-apanheid. Hà ainda oulro

conceito em tome do número 11.

"É a união entre os 1 1 jogadores de

cada equipe e entee os 1 1 idiomas

üf ic ia is da África do Su I
' > diz Ygma r.

Desenhista desde Criança ,
Yortiar

Augusto formou-se em design

gráfico no BrasiL depots estudou

fotografia na Schoot of Visual Ànts

em Nova York e jé teve estúdio

propno no Rio de Janeiro. Depois,

completou um mestrado em
tipografia na Academia Real de Arte,

em Haia. na Holanda. Hoje. ele

reside em Roterdã com a esposa,

que também è designer, e mantêm
um estúdio prõpno. Uma amostra

dos trabalhos de Yomar Augusto

pode ser vista em seu site,

YomarAugusto.eDm . Sobre a

fonte Unity, ele diz: "Eu estava

acostumado a ver minhas fontes

em anúncios e cartazes, agora na #

Copa uma delas foi vista por quase

30 bilhões de pessoas no mundo

jntemo. Ê fantástico".

|
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CINCO FORMAS DE
USAR O DROPBOX
CONHEÇA TRUQUES PARA EXPLORAR
AO MÁXIMO ESSE SERVIÇO DE BACKUP
E SINCRONIA DE ARQUIVOS

0 Dropbox \www. i n fo. a br H , com b r/d ow nba d s/d ropfa o * I

parece, a primeira vista* um serviço dq uso único:

sincronizar arquivos entre vários micros. De fato. essa é a

função básica do serviço, No entanto* por Fa?er isso tão

bem, esse recurso pode ser utilizado para vários fms.

desde o acesso remoto a programas de P2P até a

momtoração de webeams e a impressão automática de

documentos. Confira, a seguir, algumas dicas para

explorar o potencial do Dropbox.



a TORRENTS REMOTOS
Qu&sie todos os programa

de P2F COITipatíVQiS COm o

protocolo BitTorrent permitem o

carga automática dos arquivos

com extensão torreoL Esse

recurso pode ser aliado- á

sincronia de pastes do Dropbox,

permitido incluir novos

downluads de qualquer lugar,

Esse truque é particutarmente

útil paro quem não consegue

acessar o cHente BitTorrent

dirote mente, usando o controle

remoto dete Para conliguror a

carga automática de ar^u^os

terrcnl no cl lento Vuze l^^nto.
abril, co m. br/tiownttiati5/wze-4 l.

primeiro crie uma pasta paro

esse Pim, dentro do direto no

padrio do Drqpboft, Depois,

acosse Ferramentas -> Opcoos

Na janela que surge,

abro as opções em
Arquivos =• etkjue em
Torre nts. Marqu e o

opção Importar Novos

Torrente

Automaticamente e

escolha a pasta no

>mpa logo abaixo.

^ression-, OK e pronto.

naro iniciar um novo

download na máquina

rodando ü Vuze. ésõ

raqiar 0 arquivo .torronr

para j subpo s3a criada

no Orapbox

j. INTRUSO
L»J NA MIRA

Se você qyer licor de

ilho em casa, mas não

consegue acessar

ts: '^temente programas

webcom pela internet

fcno caso de sua conexão

*ko ter um IP externo], 0 Dropbox

r:-de ajudar, Paro isso, basta

t :n figurara aplicativo de

^ebeam para gravar imagens

^ma suòpasta do Dropbox, Se

: jiser editar 0 upload constante

~
; dados, basta configurar o

5 zftware de webeam para gravar

1. -'agorts apenas quando algum

movimento for detectado. Pára

Fazer isso no We bcainXF iwmr,

info.abri l corr1.br/downL03ds/

webcamxo-S-wüte ], acesse

Segurança 0 ciíque cm Activar

Marouea opçãí Capturar

Itmagem] naseçát Ativar

Funções Depois, no lado

o^uerdo da jancla. p35s.c- 0 guia

Opções in Configurações

Gerais troque o dinetorio em
Paste Para Captura de Rimes ê

Imagens para uma sübjpaste do

Dropbox. Com isso, quando to

r

detectado movimento na

webcam< uma imagem será

gravada 0 sincronizada enlre os

máquinas associadas a conta do

Dropbox. Lembrote: 0 recurso de

segurança só está presente no

versão Pro do WebcarnHP (que

pode ser testado por 3Ü diasl.

0 BAIXE OS ANEXOS
Mantenfi3 um bacEtup do sous

e-mails com anexo sincronizado entre

vários PC 5, Para fazer isso com 0

Dropbox, à preciso utilizar 0 software

MailDrop Iwww.mfo.

o

bril.com .br/

downloads/mailáropL Rod&o
programa, digite o logio e sanha do

e-mãil íque deve usar prglocolo

IMAP] e defina uma pasta ou etiquete

que indicará c-s e-mails cujos anexos

serão guardados. Na seçéo Dropbox

Location, indique a subpaste do

Dropbox que receberá os anexos.

0 MailDrop verifica periodicamente

se há novas mensagens e baixa 0

conteúdo paro a sincronia.

/ MONTE UM SITE

‘ftj 0 Dropbox permite criar

pastes com parí libadas, que

podem ser acessadas por

qualquer interna ute, desde quê

elesa«baaURL Comisso.dá

paro improvisar um site. Paro

isso, ene uma estrutura de

página web
h
com um arquivo

index.hlrnt como página inicial.

Copie tudo para a su bpa

s

ta

Public do Dropbox Depois,

clique no arquivo índex , hl ml

com 0 botão direito d o mouse e

escolha a opçác DropboK ->

Copy Public Link Será copada

pira a area de transferência

uma URL que pode ser usada

por qualquer um para acessar

ü conteúdo. È possível utilizar

im-agertãe JavaScript nas

páginas, mas nenhum conteúdo

que exija a atuação de um
servidor funciona. Naturolnnente,

0 Dropbox não foi feito para

hospedar sites. Assim, ele n ao

serve paro pagmas com
milhares de acessos diários.

cn CONTROLE
3 REMOTO BÁSICO

Apesar de muitos

prog ramas e serviços,

como 0 LogMeln Iwww
mfQ.abnLc.Qm.br/

free-4-Oi .
permitirem

o controle remoto do

micro, mesm o em rodes

restritivas, pode ser

interessante utilizar um
sistema mais simples,

apenas paro rodar

comandos. 0 software

Dropbox Buddy Iwww.
inlo.ebril.CQm.br/

downlçjads/drophou-

buddy j fez exaiamcnte

isso. É preciso instalar

e rodar a versão

servidor na máquina

que será conirelada,

com 0 micro romoto

rodando e versão

cliente do programa.

Pela interface do

Dropbox Buddy è possível

iniciar e interromper processos,

além de baixar arquivos e

reiniciar a máquina remete.

Ao selecionar um arquivo paro

download, elo è copiado na

paste do DropbOK, 0 que faz sua

sincronia aulornàuca com todos

os PC 5 associados à conta.

SINCRONIA
DE QUALQUER

PASTA

A nova vflr&iu

dp suüware
IlI do

ao DrupbDx
ccmfc&rloy,

ri irisa l iT^feífi ti.-, j

principal criucfl

30 servfrj Sb
íâZQf 'jintrúmji

du uma pasta

éJipecltiia.

0 DropOüx
Ir pprln^pnlal

IvWvWjnfú.

du-vvntogd^/
JrçpbüX-

QXUL^ifliúniad .

como a nome
indica. ainda
esJi&fhtâM -

de IesIes,. mas
funcionou hem

noír lestas

do INFDLAB,
pprrnitirtda

è EScúUiâ dú
qupisqger pnMrit

pura sincronia.

n\tJ* Tl
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DICAS_ POWERPOINT CARLOS MACHADO

ANIME O POWERPOINT
12 DICAS PARA VOCÊ EXPLORAR AS NOVIDADES DA
VERSÃO 2010 EM VÍDEO E ANIMAÇÕES

P

Para mostrar o polencial de seu trabalho, a agência inglesa de design e

treinamento especializada em PowerPoint, recriou nesse aplicativo uma
animação h

Í
per soí i st içada que mostra c último gol rfo Brasil na final da Copa

do Mundo de 1970 (Brasil 4 jí 1 Itália]. Essa recriação de um trecho da “partida

do século com a bola rolando entre bonecos, uns de camisa amarela e outros

de azul. prova não só que a empresa é craque no PowerPoint como demonstra

o poder do aplicativo no campo das animações, Esse campo deve ser revisilado

agora< ume vez que o PowerPoint 2010. recém -Lançado no Brasil como parte

da suíte Microsoft Office 2010, incorporou mais recursos tanto em animações

como na área de multimídia. Agora, por exemple, è possível incorporar, sem
truques, vídeos disponíveis na web em sites como o YouTube. Também, com dois

ou trés cliques, é possível salvar uma apresentação como um filme no formato

WMV. Veja o seguir uma sequência do ditas que exploram animações, videos

e outras novidades da versão 2010. E faça também, seu gol no PowerPoint.



VÍDEOS DA WEB ND SLI DE

Em versões anteriores d

0

PowerPoint era possível

embutir videos nas apresentações. Mas

para isso era necessário recorrer a

alguns truques, Agora, o recurso está no

menu. Selecione o slide e.om seguida,

na guia Inserir, dique na sela do

ootão-menu Vídeo e escolha s opção

Videe do Site. Abre-se a caixa Inserir

vídeo do SHe. Nela, cole o link para o

video desejado. Para um cLipe do

TouTube, por exemplo, vá à págma do

YouTobe e dique no botão Incorporar.

Copie o çõdigo que surge a çofe-o na

caixa de diálogo do PowerPoint. Cbque

em Inserir o espaço do video embutido

aparece no slide Para assistir ao clipe

sem iniciar a apresentação,, cbque nesse

Reprodução. Acione o botão Cortar Vídeo.

O clipe ê mostrado numa janela, onde

você pode executá-lo em endamento

normal ou fazê-lo avançar ou retroceder

quadro 3 quadro. Desse modo, voeê pode

localizar com precisão os pontos de míclo

e termino do trecho desejado, Arraste es

marcadores — início, verde- fim,

vermelho - para esses pontos e dê OH.

Reveja a trecho para conferir a edição e

conclua acionando QK. Mesmo depois do

corte, você pode alterar a edição.

CAPTURE TELAS NO
POWERPOINT
No PowerPoint 2010 há um

tomando especifico para adicionar teLas

capturadas ás apresentações. Selecione

um slide e comande Inserir

possível monlar uma animação com
vários objetos, que se deslocam uns apos

os ü Litros. Veja um exemplo. Vamos criar

um diagrama que representa um ciclo

de quatro operações, cada uma
representada por um círculo acoplado á

uma seta que aponta para a Operação

seguinte. A ideia ê fazer duas rodadas de

animações — a primeira controlada por

mouse e a segunda, automática. Clique

no pnmeirocínculo. Na gusa Animações,

escolha um efeito — por exemplo,

Aumentar e Fechar Acione o botão

Painel de Animação, para ver a lista de

objetos e a tinha de tempo do processo.

Na caixa Iniciar íblooo Intervalo ue faixa

de opçõesl, escolha Com o Anterior.

Assim, Logo que o slide for exibido, o

primeiro objeto surgi ré. Aplique

espaço e. na subgub Ferramentas de

Video, acione o bolaoExeculer Vbcé

pode Incluir clipes, de outras sites que

também permitam a incorporação

fembeddingl dos vídeos, -como ó ¥»meó,

iorn. o VideQlQq.uol.com.br e a seç ã o de

Videos do MySpsce Ivids.mvspace com i,

EDITE VÍDEOS NO
POWERPQINT
É féeil incluir na apresentação

um clipe de vídeo que está em seu micro,

fasta acionar Inserir -ã Video -> Video

do Arquivo e indicar o arquivo. Agora, na

,ersão 2D 1 £l do pawerPoinf, você pode

oditar o video para usar somente um
pedaço dele. ÇUque no video e passe ã

guia Ferramentas do Video >

drtstaníãneo. Q programa abro o painel

Janelas Disponíveis, que mosira as

miniaturas de iodas ianebs abertas

no micro, exceto ado próprio PcwerPomt.

Clique numa tteUsi a tela è capturada e

inserrda automaticamente no slide ativo.

Também é possível capturar somente

uma parte da tela. Para isso, deixe aberíe

somente a janefe desejada. Em seguida,

no painel Janelas Disponíveis, clique no

item Recorte de Tela Com q mouse,

marque a porção de tela, que é

transferida para o slide.

A ANIMAÇÃO VAI GIRAR

Vocl pode aplicar dois ou mais

eFeitos de animação ao

mesmo objeio, Com base nisso, è

animação aos três outros objetos. Na

caixa Iniciar, acolhe Ao Clicar Du seja,

os objetos sò vão aparecer quando d

apresentador clicar com o mouse. 0

primeiro eido está completo. Agora, o

segundo, que deve ser automático. Um n

um, seleciono os quatro objetos e dique

no botão Adicionar Animação. No pa.net

que se abre. adicione pela segunda vez o

mesmo efeito já aplicado ao objeto Mas,

ne&se caso, defina que o inicio do efeito

deve ocorrer Apôs o Anterior Com isso,

0 segundo ciclo se toma automática. Para

ver o resultado, rode a animação partindo

do slide anterior ao aluai Depois do

prjmeirg objeto, os outros surgem com o

clique do mouse, Após o quarto objeto, o

ciclo gira sozinho mais uma vez.
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PINCEL DE ANIMAÇÃO
O pincel de animação éum
recurso que estreia no

Power Po int 2010 0 yzn poupar muito

trabalho de quem produz apresentações

sofisticadas, Ele copia animações de um
objelo para outro Exemplo: você tem

três objetos e quer aplicar a todos eles o

efeito da linha horizontal com
movimento para a direita. Selecione o

primeiro bloco e, no grupo Animação,

escglha Linhas. Depois, clique em
Opções de Efeito e marque a opção

Direito. No grgpo Intorva Lo. caixa

Iniciar, selecione Apôs o Antenor. Ainda

com q primeiro bloco selecionado, dique

n:i botão Pincel de Animação para

copiar o efeito aplicado. Agora, clique no

bloco 2 para atribui-lo a esse bloco.

Repila a operação com a último objeto.

midias, Natural mente, náoé possível

salvar apresentações vinculadas a

arquivos externos. CDmo videos na web

du mesmo arquivos Locais que

pressupõem atualização online.

ESTILOS DE VÍDEO

Qs etoitos do curva mçnto

da leia, normalmente

Aplicados a imagens estéticas,

também valem para clipes de video

incorpora dos a apresentação. Inserido

o clipe no slide, clique nato e, depois,

na aba Ferramentas de Video. No grupo

de controles Estilos de Vídeo, dique

no botão Mais íseta no canto inferior

direito] e escolha uma das opções.

Passe o ponteiro do mouse sobre

as opções para ver uma previsão

do efeito.

GEOMETRIA ANIMADA
Ê possível animar um objeto

parâque pertorra um trajeto

p redefinido. i^so pode ser üiil por

GJionripLo, na hora de mostnar o

funcionamento de processos. passo a

passo. Veja uma aplicação. Vamos fazer

um uma pequena esfera percorrer um
quadrado, parando em cada aresta. Pare

vamos usar dois objetos de desenho

do tipo formas - um retângulo e uma
esfera. Acione Inserir Formas >
Retângulo Agora, trace figura nostsde.

Para obter um quadrado, manto nha

pressionada a tecla Shift durante o

desenho, Se quiser eliminar u

preenchimento, clique com o betão

direito no objelne escolha Formatar

Formo Surge a cauta Definir Forma. No

item Preenchimento, marque a opção

-i _i Ji m . Ç| Dj i j

SEUS SLIDES VIRAM FILME

Um recurso novíssimo no

PowerPoint 201 D permite

transformar sua apresentação em vídeo.

Só isso jà constitui uma excelente

notícia. Mas o melhor de tudo é que se

trata de uma operação espantosa monto

fácil. Com a a-presentacâo pnonla, acione

Arquive Salvar e Enviar 4 Criar

Video. Surge o painel Criar Vide*. Nele

você pode escolher o tamanho do fslme:

grande [?6P por 72D pixelsl, médio (Ó4fl

por 400] e pequeno 1320 por240|.

Indique também se deseja incorporar

narrações de voz. Pronto. Oi que no

botão CriarVideo, 0 clipe resullãníe

preserva animações, transições e

EFEITOS ARTÍSTICOS

Quem usa ferramentas de

edição fotográfica conhece

bem os filtros artísticos. Eles

modificam as imagens, dando-lhes a

aparência do fotos granuladas,

aquarelas, quadres pintados a pincel,

paisagem vista através de um vidno

enrugado, e ass«m por diante. Esses

efeitos estàu agora disponíveis no

PowerPo inl e em outras aplicativos do

Office 2 Dl D. Para usa- los, selo cio ne a

foto e, na guia Ferramentas -de

imagem, acione Efeitos Artísticos.

Abro -se um painel do tipo cortina.

Passe cursor do mouse sobre as

opções para ver Umg provisão do efeito.

Sem Preenchimento. Trace oulra iorma r

uma pequena eüpse. Mais uma vez,

pres& one Shift oara obter uma
circunferência. Com o objeto selecionado,

escolha um formato 3D na subg uia

Estilos de Forma. Posjcione a esfera no

canto superior esquerdo do quadrada

Agora, as animações. Lembre-se: todas

elas devem ser aplicadas à esfera. Na

guia Animações, escolha Unhas. Depois,

clique em Opções do Efeito e mude a

direção para Direito. Ajuste o tamanho da

seta de animação pa«re que cubra, do

ponta a ponta, a tintia supengr do

quadrada. Clique em Visualiiaf para

assisiir ou efeito. A seguir, acione

Adicionar Animação -> Linhas.



WK SISTEMAS APRESENTA

VIDA DE TI
s

Agora, o deslocamenlQ deve ser Para

Baixo No caixa Iniciar escolha Após o

Anterior. Arrasle a traje-oria de

animação e ajusie-a para coinddír com o

lado direito do quadrado. Defina as

ammsções adequadas para que a esfera

percorra, no sentido horária os dois

últimos Lados da figura. Â *deia podo ser

adaptada para triângulos, pentágonos,

hexágonos, o assim por diante.

MOVIMENTO C IftCULA R

Para aplicar a dica anteriora

um circule, desenhe o

círculo (com Shiítl e coloque a pequena

esfera no ponto mais alto da

circunferência. Agora, aplique ã esfera

a animação Formas. Q objeto recebe

uma trajeto ria elíptica. Com o mouse,

ajost-e -a para coincidir com a circulo.

SEIS OBJETOS VIRAM UM
Veja um exemplo do

animação no qual vários ilePã

se fundem em nove objeto, 0 objetivo, no

caso, é mostrar que várias matenais de

construção, dispostos em círculo,

convergem para um ponto central,

dando origem a um edifício. Pan dar

uniformidade ao design, escolha seis

fotos com os materiais, todas em
formato quadr&do Pana dispor as

imagens em círculo, use um hexágono

como etemento auxiliar. Posicione o

centro de cada foto num dos cantos do

hexágono. Insira a Figura maior — o

edifício pronto — na posição central

Cada uma das lotos de materiais deve

receber a animação Unhas A trajetória

parte do cenípQ da foto e termina no

centrada imagem maior. Na primeira

!r adicionais. Todo muito conhece os

efeitos disponíveis para iãso, Mas você já

. g a nova categoria Conteúdo

üinámico? Em voz de apenas dissolver

um slide e apresentar o próximo, as

transições dessa categoria organizam

movimentos como se o conteúdo dos

slides grasse num -carrossel ou

s lanasse no ar. Ou então, como ocorre

-d transição Panorâmica, uma página

r*pulsa a outra, mas á como se

somente os objetos se movessem,

^antendo o plano de fundo dos slides

: arado, Experimente essas transições.

foto, escolha como gatilho a opção Ao

Clicar Nd s outras cinco, marque Com
o Anterior. Ou seja. todas as fotos de

materiais vão para o centro ao mesmo
tempo. Clique no boláo Painel de

Animação para exibir esse painel, a

direita da teta. Com o mouse e a tecla

Shift, selecione todas a s seis animações,

dique nelas com o botão d ira ito e acione

Opções do Efeito-. Na aba Efeito, seção

Aprimoramentos, caixa Apóso
Animação, selecione Ocultar Apés

Animação. Üuer dizer, ao atingir o

centro, as imagens desaparecem. Por

Fim, Dpi iqueã foto doediFído a a nimação

Zoom. Na caixa Iniciar, escolha Apôs

o Anterior Confira o resultado O

EtíSQ PORQUE

NjiOCeiíEMPDS*QtSS tó

I HOHSFISCMS CQMtsa

MÜ PAflTICICOU OU lECácn] GE

NOBSUJÜGO EMMLS.EXm^R^
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-» U M GUIA E PRODUTOS P«(IA 0 DIA A DIA

MOBILIDADE
Com design incem um. o

Ripoul, da Motorola, roda

o Android 2,1 sem penar

HARDWARE S.A.

0 storege MVR Viostcr 201 2,

da Qfi&p, grava vídeo e

gerencia câmeras !P

RADAR
0 home thester HT-Z32Q,
da Semsung, teca músicas
do celular por BLuetoolh

170
CLIQUE FINAL

QUE BEBIDA É ESSA?
A imagem de Coca-Cola congelada ampliada

1 000 vezes ganha cores psicodéticas e vira arte

O «FffTM, i UAJKIELA «jRà ? ili^iteiTí, s ,
*. M i-

;
- AGOSTO 201 D INFD 1

39"



Receba conteúdo

você
em seu celular!

São dicas indispensáveis

sobro • iin ;

qualidade de vida 0 liderança.

Tudo para você se preparar

para assumir novos desafios

Envie

vsadicas
para o número

22745
0 25 os&uçòos recetadas.

Serão '2 mçns^guns por dia.

Disponíves em todas as operadoras,

exceto NexieL RS 0,31 matstrfculos.

cada mensagem.

vocês/a
âfe

INFO 2.0_PC &

irt SirorrCh-

£11

XI 30 Champion;
TV e botào

para acessar
aplicativos sem

carregar 0

Windows

NETBOOK PARA ZAPEARO
Com config ura çáo e s in ton iza d ar do TV d ig ita«. emb _l j .

^ -i-tbook X 1 30 Cti am piori

,

da LG. dispensa adaptadores USB ou antenas e*t^r- => pa-a exifcir canais transmitidos

no patrão ISeg. A imagem é boa em seu tamanha real 32 3 cor 240 pixels], mas
pende quaLitfatíe em tela cheia r guando ocupa os 1 DZ- - íUÜ pixels do LCD de fd r l

polegadas. Quino ponto alto à o modo de inieiaLsíaçãç -ac- :a Smart On, que oferece

aplicativos para navegar Pa web, ouvir musica e v^ r íc^= precisar carregar g

sistema operacional principal, o Windows 7 Slariar Mas 0 '< -30 Champion peca pela

falta de uma saída HDMI.

\vÁ l IACAO TÈCNi CA 7 ht v. 9 E :
: 0

^ 10,
1

" -ASm-i N27C- 1 ,à Ghfz -2 GB + H3dE 130 GB -W.F>i ^ftuL-- Windows 7 ftatfl tf

• C jrdcÀa úú bile ríj 2h55rr«n Icíp usQ-inlenscl r ShSímm ITV! 1 + 5W r»*x

3 ESTAÇÃO DE
ARQUIVOS

Slnry Staligrv

TB de espaço -

:

HD e uma ur. tia

porta USB 2.:

E preciso tempo e muitos r

muitos arquivos para forrar o

- I externo Story Statiorv da

Samsung. Ele tem nada m-eno-s

coe 1,5 TB de capacidade, corn

1 .33 TB [1 3í0 GB] disponíveis,

se ; usuário quiser ocupar

*zéo esse espaço numa tacada
= -. a operação vai demor&r
Ecrpxjmaiíg.miçnte 17 hp-ras e

7: m nulos, já que a velocidaêe
m edia de gravação de arquivos

-etiida pelo INFÜLAB foi de

22.3 MB/s. Essa jornada seria"

m&nor se o Sl&ry Slation

c/emecesse, além da interface

jEB 2.0. pOrtaÈ eSATÂ,

rifeWine SCO du a novS USB
j u Q design do dnve á bacana,

-as indicado apenas para o

U 5G na horizontal.

. AÇÀÍ2 TÉCNICA S,3

. :IlNE = ÍC r. 7a7

- 1
: 'B - USÔÍQ^ViU 22.3 Mi/i

* 2D.I k líiájcm «&??g * 5^9 irais

\
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,A
AÍRTON ..OPE I f ( LIPE MAUa m

TUDO-EM-UM
BASICÀO©
Compacto àté no tamanha do

teclado, o ÊVO MV2e, do AqC.

tentã conquistar quem p ue r

gastar pouco, nèo deseja oco par

muno espaço snbre a mesa com o

computador o feg* dot tradicionais

gpb-nales om forma de torne,

No entanto, ele só tem chances

mm e usuário que não prelendt

apnovçitsr U desk top parg tgrçfas

que saiam do tàs-co. Com apenas

1 GB de memõna e disco rígido

mirrado, a configuração embubcis

na traseira do LCD de 18.5

polegadas do EVO M?2e é próxima

ã enc&ri irada em necboüks$implos

Nos testes do INFOLÀB ete não

passo-u de 1 015 pontos

no 2DMar*Üí. ferrá nenla

que ãfei-e a capacidade

da máquina para

lidar com gráficos 3 D.

AmiAÇAGIECNLil.* 7 h0

CUSTOEENjEF CiC ?>b

Iflí AMIÍ 1 tC , hí*j ** Li.ZS Vi OH? - l QB
HGtír m GB Rodeo* *4)3200 - DVD-RW

- Afi F i.n *Wpuwffl "SLirícr - 1 1W reais

ROTEADOR MULTIFUNÇÃO ©
O roteador Wireless 3G N. da Comia c, agrada pila versatilidade- Além de çrw um
ambiente Wí-R n para distribuira internet a cabo ou ADSL, ele possui ume porta USB
para receber um modem 3& portáU e compartilhar a navegação pelo banda larga

da rede ce lutar A conexão U5B também serve para ligar uma impressora üu um HD
externo para que n equipamento Fique disponível para os PCs da rede, Nos testes., os

necursoi funcionaram a contento, mas a velocidade 1223 Mbps, em média] n&trãFego

de arquivos ficou aguem do esperado numa rede Wi -Fi n.

FORMAÇAO EXECUTIVA"

AGP - ANALISTA DE
GOVERNANÇA E PROJETOS

nums p í i

ITIL + COBIT + FMI 4a Êdiçào
Grátis Exame ITIL Foundation^

Treinamento Oficiai

A partir de R$ 890,00

íy^MAÇÃO
sí ATir .AMAI

EXECUTIVA

ATIC - ANALISTA OE Tt

e COMUNICAÇÃO

_ Formações MCTS Windows 7 e

2000 Server * Cisco Routers
+ ITIL + COBIT

A partir de R$ 2890,00

FORMAÇÃO EXECUTIVA

ANT -ANALISTA OÊ
[NEGÓCIOS DE TI - BABQK 2 0

BPM e Gestão por Processos

Promoção: R$ 690,00

mmm^TP^inninsxnm.BR
SP {11} 3171-2002 - RJ {21} 4QG3-G51Í

DF (61) 4063-7766 -BÜ (31) 4063-8181



INFO 2.CLMOBILIDADE FEü a E MAIA í MAflCÕ AUPt JO L'AN4! 0

Apesar de pequeno e com um design >ncomum. o Flipmjt. da Motorola, é

gostoso da usar Em vea de deslizar, 3 tela do aparelho gira em um angulo da

ÍO
0
para revelar um lecla-do com botões estreitos, mas com ohma ergonomia

para digitar rapidamente ao poslar mensagens nas redes sotia.s reunidas na

interface Motoblur. O dom desempenho proporcionado peia combinação de

um processador de 600 M Hz com u Andrtid 2..T ajuda a tornar a êapenência

de uso agradável para a maioria das tarefas, Mas não para a navegação na

web, pois as letras ficam muilo. muito pequenas no browser.

AVA (V.A.; TCNlC* 7,1 CUf T. Ü 7.Í

* 30 ^Andrnid 3. 1 ^ tíffl HPj - 1 5C Mi - 2 L,H * T^lg df 2,8' * YY- F. UPS * i 1 PUÍ

* ai I^ííj * +9í *ç..i -

OGPS DO MERCOSUL
0 recurso MapShane para atualizar pela internet mapas com correções de vxase

informações sobre pontos de interesse fornecidas pela comunidade do usui-rios

e a facilidade de uso iazem parte das atrativos do Go 63Q, rfa TomTom. Durante

os testes do ItaFQLAB. o mudelo se saiu bem passando instruções completas

e com o nome das vias com boa antecedência. Ele vem com mapas do flrasil,

da Argentina e do Uruguai, um diferenciei interessante para quem circula pãios

nossos viíinhos. Mee nèo a ponto de justificar o pneco acima da média.

AvA.-Afig TfCNiCA 7,1 MÊFliVÕ. M
- -* tífVitdiH NínÒ#*

S

-* Wt tidadía n fl«^èrt!a *\ 2 x B,5 p 1,5 cm - Blutf naL* f 1 0W n*s

= O
COM A FORCA
00 SOL
0 0<ue Eartíi GT-57550B.— da Samsung, é um celular

touchscneen com 3G e Wi-Fi

feito para cair nas graças dos

ecologicamente corretos.

ZZ G seu bela revestimento é

H p roduz «do a parti r de garrafas

PET recicladas e ele traz nas

costas um painel para captar

— energia soiar. Nos testes dc

INFDLAB, depois de 1 hora

“ tomando sai, o G lue Ea n h teve

um acréscimo cfe TQ minutos à

autonomia em chamados de voz

obtida em uma carga completa

pela tomada. 0 chato é que o— carregador solar só Funciona

com o aparelhe ligado. Qu seja.

se a batena acabar, o Blue

carth não será ressuscitado

com o banho de sol. Ü modelo

ZZ fem a êspert i*$ima inte ria cb
~

TouchWiz, porém, fica

devendo mais agilidade ao

escutaras tarefe*.

ivi. AC“0 TÉCNICA 7,0

BENEFÍCIO 7,4

- üiviena rnpncí.iría * 3

1

2 MHx
* Í7S v 5 - ‘ GB Imic^SDl + Ttíj dp 2
- U ‘ * <JPS + 3 MP * Qur*çàe dí culín?

vft IvTipS * á,1*> ntM

- . I* I PPBGQ QU AMfidLHC CEiÊLMliEantf
- r.; r Fl*'k33 lUíPJ ]Ü -Mx T.iJINTOlTf \n1 i.7 INFO AGOStO 20101 *B*ÍIL ZOM BR



INFÜ 2 .0-HARDWARE SA

SSD NO ESCRITÓRIO ©
O Qptiplex 980, da Dell, tem poder de sobre

pára ym de$ktep de escritório e componentes

interessantes, Além de gm HD, a versão avaliada

pelo INTDLAB possui um SSD onde roda o sistema

Operacional, o que ce a máquina mais veloz.

Nos lestes, o Oplsples 980 fés 7 ponlos no

benchmark POMarfcQS, um bom resultado,

Tem a ioda Wi-Fi. saida DisplayPort, entrada eSATÀ

e leitor de cartões. A placa da video ê onboard. por

isso o PC não è indicado para trabalhos gráficos.

WALWÇÀQ TÉCNICA fl.i
7

CLSTQ/0 EtVEFÍC O M
4 Core i5m 3,47 GMj -> 4 GB -> HD de Sírf) GB -4 SSD de á0 GS

ílvú RW -> Windows ? PtnfflBSi ohjL 12 b:a ~í LCC ct 17'

->G7^.íèià

© STORAGE VIGILANTE
0 NVR Vioslor 2012. ia Qnap, é um storage de

rede que vem com um software para gerenciar aíè

12 câmeras IP. O programa permUe a visualização

de todas as imagens Simultaneamente, além

da programação de alarmes e captura de fotos.

Também faz fcackup automático e o envio de alertas

por SMS. D equif acanto tem redundância de rede e

de disco, mas náo ce fonte. É gma boa solução, pois

dispensa o uso permanente de um computador.

AVALIAÇÃO TÉ.CN í.D ,';Ta'BEÍfÉf IC'0 4.E

Slsrage-com dun bd ** &U0 GB 4 FBI

2 Crgah* Elhrrr^: -ü 2 uSS :*-SATA j, E&.i s Jr.icm

bVM njgiç

CORES VIBRANTES ©
O 5P-M25Ü, da Samsung, è um projetor profissional

básico para ambientes pequenos que leve bom
desempenhe nas apresentações de slides e vídeo

no INFGLAB, Tem fidelidade nas cores a fiqa

luminosidade, em comparação a produtos de sua

categoria, mas nào projeta imagens com resolução

full HD. Üterece conexão HDMl para áudio e video,

mas falta uma USB e Wi-Fi, 0 ajuste trapezoidal

automático corrige as imagens projetadas quando

o aparelho muda de inclinação.

A, AUAÇÃO 1 3 N ICA T,A
j
CUE-TO/BE N£F C 7,2

T

OZi k 7ò5 pistlft-» 3 LCQ -> 2 500 iLTrpp.-ç.

-í Osnír^&lc 5(Hí.l -+ EniFfldJi HDMi. O-Syb
Ai1o-tal*fit* d# 7W 27,7 *,H x 22.? tfri 4 2,^ ^
1 Wmilç

«s^<'

lí c INfÜ AGOSTO ZQ1 0 • ü abf l v r - Z' PÇtlDV NátitÉLC H. jS|4i
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NGTEBOOKS

Vaio VCP-F112HB Sony
U*n nql-pisoQlt com prpçi».s.t:lar Cgr* i7 E6 GÊ i:f RAM' edigno deter em CA*.* -
e nãolirer de lé, pG«-& ele pesa mas de Sqwi&E eã babena sêeguitnin uma hpha dr
uso.Ülapiop aiida tem gravador de Blu-ray e uma õt*ma tela íe lÊpoLegadaí.

II- JOTHE tí 14 GHj i | Cã H HLJM WÔÍA* *1 NCr > WlKRcm TL&NHAlf M */EÍ. I V Í99 RE>kí

JVMLl*Cl# r£0NIC4i C33

Envy 15 - 1 T09br hp
O noíebuok 1?"n des«gn d* Fazer inwçja Q k: .;idp r rsp.içíi^D v ,i CunfigurOÇilO

é imponente, com processador Cí re i7 e placa da video dedicada 5ò nâo da
p.nà LMitender píií que a Içla de 15. t poLegadas não ê kl! HD.

15 í CORE 7 72IOH ‘ .b GHz > t > HO CE HTC Sr > 3 / - j > WIKID0W5 7 °nQ r.s UI ri > 7 fM RE*I£

lü i ai; au liCMicàm
HOME THEATER
BÁSICO
Com 1 000 watts de poii>nc<a. o

HT-E32G. da Samsung, possui

caiscas pequenas e discretos e

fáceis de acomodar em
ambionies menores. Um de

seus recuf»» interessante* è o

Btaetootfi para receber música

de celulares. Nos testes, o

modelo- çriou um campo sonoro

envoüvçnít e com boa presença

de graves. Porém, a qualidade

do áudio decepciona nas cenas

com diálogos a?9 reais

hKip/yiMivw/hizjjq

amliMú «éCNièA

> FONE CLASSE A
Leve e conForlãvel. o fone

SH8&110, da Philips, se

comunica por Bluetoolh pare

levar aos ouvidos música com
bo3 qualidade Ete não possui

Sistema eleírõniçotfi? redução

de ruidos externos, mas
proporciona um isola menlo

acústico satisfatória, hfos Lestes,

o 5HÊ6110 <oi conectado a

Laptops e celulares, com os

quais írabalíioü coma headssl

i para telefonar 39? reais.

hltp J/tiny ccJFq irfbE

44'Al lAHAn PÍCHICl

R590 5200 LG
O notebook ten CD^iiguraçâo afmatíi, com processador Core iS* p-,@ca Se video

GcF^çp GT33SM — oquÉ Lhe rendeu 5.9 no iftdicede experiência do Windows 7.

For^ergrsndè, s thatèns durou sô < r*^ r 9 minuto* *rq uíú ínlenso.

IS^-ÍC0ftEI&&*ML4 0HlUGH>N0Df WC íiB> 2. 1 »-5 *VlWHMS 7 NP1Z BH& í J 7*1 RÊAl*

jptmcJo Tfcu** os

Vostro 3300 DeK
Purtálíl com íeis ce 13.-3 poiegadas e caníigiiração parruda para encarar

larcFas EKigeniçâ. Seu IfíSor de impresageS digi^i* de*Ê -ig-adar l quem dr-squ

neslrmgir ao máximo a acessa não autorizado aos arquivos Mão tem HDM|

iiJ- HOflt tií HS i t n* í .10K Ç* í 1 V rift > wihüO^7 h# ia BiTfi J a Zffl REAIS

ÍVAtlAfiO llGNIC*

Aspire Timeline 481 0T Acer
Agw^tíni 3 hçr^^ Longr da lgm^d.3 no dIutia míirc^ paru u taieguna.
Tem design frinho e fiom acabamento em metal, com leclado bem sncarado e

r i r 1 1 1 L- Na çqfifijwíç&fo o gerg^ic li ns prooessador de apenas 1,3 GHz.

H-^CO^E^EUCyJTMfl I,J GHj>iG=:i h' "í jhj op ! i.v *n * t hp +a piisia NEAlt

vHiuKrtUtmt*m
CÂMERAS E FUMADORAS

BLoggie MHS-PM5 Scny
Prálfcça paro produza lismet pa; j j ‘ouTube, a 'i .maJora grevs alê er1 fuh U D.

N o INF0LAS. ele agrndau m ,i ^
-
}

-.1 , n
-
- m 72Üp s

com mais oil idej e menos
ruido. A lente gira ve nicalm&nte 27Ci L Ã mancada ê não ler ^aida HflMI

HESOÍJUÇ4o 1 DWP^HEHORIA CE l4H»LEftH ’ 1 PuH*tÍO t*WW*. ÍhBHin>E99 REAIS

l.-lU*tl3TÉÇh.'i
^*|J

Lumix DMC-ZS3 Panasonic
A tela d«3 Píleçadaí. o íDom sai Sr ’?* e o «itor dt IC msgap nela fazem
da cãme-ra uma boa oedida para Fotos de a He queluJiadE Eli Si™ ^•‘ívi *m
7Jüp, mas a lenle um p*«ce esiure pade -ncomodac

I :.l MP J-ZKM H. 13TC» 1 5WUN! í UEJ OE 3 í RJilüllM 7Ü^>& SJ t HEiH

A Vi.. lAÇJkri nçiÉIU 3Q
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ifUPt MAIA0 XJ
DESKTOPS

íMac 27" Apple
0 dtsfcídp lydo-em-gm dg Appl.<! r id-Tíi^ j^gra qysm mfljrp com *d'ção Üe
. mj^p-ns, e V.ÍEG-. Ele possui tola gigante & si? ffíslaca pela tf&sempEnho.
Porém, amda Ima derend^-anve B-lw-ray e ttciudo np padrão bfMfléinj.

tr p-COflE d-ÍM ZM 0*í J4 Db > TO CC lis >RiDtrhN H3 4AW J MAC 06 X SMÍW UÉGWWD í7 3M flEJUS

±m itrip Ttemcâ 055

Studio XPS 8100 Dell
Com Ti*at5 de 3 ÜQD pontos fkk tesles 3DMark Va^lage e PCMark Vantage-.

o Studio .k PS BI OÜ tem porém: -a de Mbra para rodar jüqol 2Ü e afriitalreo*

OÉiidGS. Ê Uffia n.kO-lfir urti driM* 8(u-rjy.

CORE >T E->:. J.fBHZ >6 GE- J-HD DE fc TBÜJÍ WE' DE 1 » WMDDWS I-
5 én JPS) I Dl 6 HEJUS

JLÍUHAÇigTÉÇHIE*3

Union Touch 2500 Positivo

O Lrunfôtf-o Luflo-ím-um e a intferparaçae da TV di^.lai. rn.i:, 4 e qy*
G iiiilíftilítfpr i! mg.^ Iraco que leüFvivare-s Também não dá para assialm

a TV pelo Windows Media Conter. A eaníKjiiraçáa cfa PC jvãínleijío^ a desejar

21,6

*

» tÜRE í DLO UtíSl Z2 ftttM 65 % kffl flE I TB > ttihDGfrri 1 HR Jí pTO >lt+* REJU i

I

AhULlACAúlCCHIU DB

Megacorp M3 Series Megaware
Pfi Ttíifa màqyin& IfciUdi rem o processador Core i3

r do Intel. Mancou
ôtiíTure por.ios nos testes, como os 1 pontos na 3DMa*k Db. Asa-iba
HDMil é bem-¥ ivca. Porém GíspawKotfuzido impede grard^v upgradç-í,.

É0*E 15 Un 1M S * oy í HP Df JWM >W-HOÍWS T ^DfE55IDUU. S4 BIT5 J 1 fít H È AIS

áV^ilÉCAg ElGNIC* ^

NETBOOKS

f
Com apenas t ,4 centíiFielra de espessura, a máquina 1**n oíiftid canli^urjkçàg

NM -i categon* * $ design dí babar, «m ledüífa e íouchpad confortáveis.

Tudo isso pesando mi&ç nos 7bto gramas 0 únicD senão é o LscLado americano.

i r.r >atow rs*3 i.Sfe m, j t<m m i ínw > wiNK^* T t#á mr* > a ttt íiaií

avalucAd-tícnica

Ferrari One 200 Acer
Com D-è-siÉjf! lerrailita impeca^l, ó fi<i^òúk estMn^ pc-ifl^iã, ínm çhip

d n iJchp nLctd^s e placa de video dedioaíta sob 0 caso. A,1cancnu 1 E3i pomos
na 3DMarkDb n manca pra^amente aei vezes supenor a média dos netbooks.

n.r l«rHLDK'U DIW. CORE 1.2 GkZ GB J hO DE IMGSíMS IWMDOWS T UR ]J Bl^ J 1W REAtS

wwíAoTfcnr**

Eee PC 1201 T Asus
Aleta de 12 paiega&as até far^a aeJe um «cdebooki mas a coníigu ração é de
netbMfe. 0 procassador e a pla-ea de Miaeo da AMD ü&ramem bgm dr M-mpi-nho,

mw Cem menqs d« tfuAs hgrís dc au1anarti*a com patena.

M I ) AMO MV4G l.tCHZ > 2 ÚB í HD SE ?SD DB S HG > *ikMfr£ V SlrtG TER > 1 ZSD HEA.I5

i#HllMti#TrChiC* HO

(
i iJturi 1 1 n> --á ri m P" I AOOSTO 201P
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Especialize-se na

Faculdade

Impacta

Cursos de Pos-Graduaçao:

Business InieLligence

Engenharia de Software

Arquitetura de Informação

Gestão de Projetos (ênfase no PMI)

Gestão e Tecnologia em Segurança da

informação
#

Consultoria e Tecnologia Web

Design Gráfico

Marketing Digital

Design Tridimensional: Produto,

Vídeo (efeito especial] e Game

Acesse www.impacta.edu.br

e conheça outros cursos de

pós-graduação e MB As,

Cenlrel de Aiendimenio:
(11 } 5262*5007

aitiiiltiriCfliif1il@iiTipici3.cdiu bff
|

www.impecü.eilif.hr

Av PâuLrst^. 1DM - indar [pfdx. Jiiclro rijjnon-Mssp]

Faculdade Impacte Tecnologia
|

Pw^raduapão

Rua Luls ÍQàM, Í2$ 8^ âhíir Metiá CtiíisúÈApta

Grupo Â

IMPACTA
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Os lugares mais

incríveis do Brasil
selecionados pelo Guia Quatro Rodas

em um aplicativo gratuito para

iPhôriÉ úü iPpd Touch

Atrações imperdíveis

Praias desertas, cachoeiras, vista &

panorâmicas, museus, construções

históricas e muito mais

© Experiências gastronômicas
De petiscos de boteco a refeições

estreladas

© Hospedagens dOS sonhos

Hotéis, spas, pousadas e resotts

Serviço completo
Verbetes explicativos com fotos e tudo

para vocè viajar com segurança

CELULARES E SMARTPHONES

Wave GT-S8500 B Samsung
É n prime m aparelho o&m a plataforma Bada, qire repnodui o í^hardas
iiYjiHf pac4i da And ro.d l- üu &S P . ém - iti_ qt u-nc ,ador de ia 2 eías pade*<

sor fnçlJi&r 0 imráeio se destacou n&s t?5-'"i pela frima autonomia dí bati-ria

J'i } BADA f |
BHZ } íM 4-tiB IMCHOS&I JTEl/. DE 7 j í| S ÜFS 1 -5 MP J 1 BÍ REAIS

AWUAtJLn tiOvc* EB

Xpería XI 0 Sony Ericsson
Smartphone que agrada peia tela grande e lim rdidez impressionante, câmera
potfemirj. pmCttaddQr vfraJ c rlC^ate ci”- p.i r - s fjp.dp íl rtsdfrL

sociais Mas peca por trazer ums va^ãc- defasada da sisfoma Andrc-id

]C | ANOfeDID I A II 1MZI1 RV + I4R In .£ i-._.
i 'F. - ;E . 1 Víl-Fl> ÜPi j.3,1 MP >1 2ít AEAI5

IWlieçèQ TtCKIC* DD

X6-00 Nokia
SmanpK^íifl que bnina esíwcsD,^»:-1 - : : playtrdfl MP3, Vçm com acosso
irnesIriSo ã loja de músicas da Uck.s de-n-F de cançães e bons lones de
ouvido Posem, mesmo com banar* m-— : j sevii-na ler um síol paracanão^ 1+

1

f*M «f iM»

iYi L U.;ii] TÉíHíC*DD

N97 mmi Nokia
Compacto e elegante, a a pare-|r>G rer-, q^ dades do seu irmão maior, comD d.

teclado QWEfiTV desfliaaflle z à è-v :\
1 ' ilan Huplo de LEÜ 0 pnoPíema e

que heítlil E&m&èm vi m^,t y qu* iOau.tr rus oittis dr noilOtm.

36 *5YMHi*N VA & iU M(HZ > B üí . P>
p
. -:SZ • T=_= : ‘ 11 j -Y Fl &&P5. ÍS MP J T Iff HEJUS

IL.HlCA \Tj

Quench Motorola
Ândr-d.p enx-jlo ccnt preço 3 " 2-e 0 ± ^ oorn leque de recuses,
pritizipslmfhte ptu-* 1 id*r «m p

r íh - *- - -«-? M^igbígr. $6 qgtt
,
t-pm mgiig?.

prpgramis em u&n. 0 pniiEssaí :: mp-^eie 0 desesn^eíitiii tfc smartphone.

dajAhDftÜ-OI VtíiMl^íi’ 3 u P , !.TW-PI>dP5 rtHMÍ50 flEÉ,15

MALU&& TECh-ÍA DD

Grátis

Acesse

turismoabríí.comJsr/1001

e baixe no seu iPhone

ou iPod Touch

GPS

TS7100 PND Teit E - c

0 madHeot-tprttin tr^i nua - - ’r df 7 ooleqadas g iunciana

cemral multimídia j?ara »bíp<k :> = neprodução de tmísn^s Aíom
disso, te-m reteptor de rv no ^

' üí ÍJeE rjas, "pi preíisp nas onenlacMS

7 stclI &YSTti« &S”-z

,

.« ^cf ^is^cvIdedítvíí w«áü

a.Vl.í.lJÇlQIELWICim
PaUicipp da comunidade: Siga-míSL

fu ce hçjnk.-com.1 tO0 1 luçif*j n 1 001 lupiras

Syjírtníi nr^jçjd dr M^fgn-íh’ -üdíK.

-ConsulLr- sua c^cisdi.va pun rneJs -Tf^fmaçÈos

Patrocínio:

Moov V505s M
Mudaío com leia jmnde q-u* i-s: = -ctas com r4 pid ffE| m^is dc um
milhão de pontos de interesse • j;- e&lã l-abalhando comp ropitclo,

distru* oí. pJíiMOeim cóm t l -m - d-ç-ta; Mas. ele não loca arquivai

i-7" > MIC SJHqrí * 1D »EH CnLUKS i.i'*- : - í ' > U CM > rv í lAtt FttAIÍ

AVàLlitÇÂa » CHICÍI EH

CAI\A
-
5,«f 1 FV P-i-ir • Hf 1 “

I

-
' I» l,> T.n !*•*

i
^i>í- "sl í iní
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I IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS

PhotoSmart Premium C309G HP
Pare elim^-aro mard-a casos, o mudeis csma com conexão Wi-fr e Êluíitíwik

para aees&a sem fus AífuaUâ&de da impressÉ-c agradou a o apanho !t&ve Sons
resuhados d? ve.ofidipde. impriminde#.? pà$\f\*b *m preiú t branco por minuto.

iNFRESSO^- 7 tOCUC ? 4® CFI >SQU(NEH- 4 8M DPI > Wl*l ^BUUEiDOTH > H, ]i, 17 7 K 3I,& CW í 7tt RUIS

HALtlílri fEíHit*03

Stylus TX210 Epson
Màquma para uso caseiro com boa q jaLCada de impressão, preço por patins
tpduj'da 10,^7 tÉMuavosl e visor de LCD prático. Porém, e preciso paciência:

imprime openas 3.6 Dag nas em preto e ferancr por mmuiô

NuLTiruNCiai^L A JtfiTQ DF TiNTá } IIPRESSOEI: E 7H X 1 4« DPI > X 3I,t Jt 17,4 C-M > 377 REAIS

auuaçAíi rEcNicà T i

MC560 Oki
D mu'.íiÍuncion,il frr.l regou iw^íltóisW fl-limg qualidade -de cores, embora
exagere a saiu ração m? modo padrão. For 1 ? páginas por mir^io ém çgr*s p
20 em preto. Não imprime frente e verso e a interface tem ernos de tradução

HUtnr uHti>uu h. laser >im dessora - soo p: tnppi » sc^ner: mo «. i m da >í 999 reais

AY-iLJJÇjlD ItCMIOJ ES

SERVIDORES E REDES

SonicPoint H SonicWatl

'ty,/
S"

Ppnto de acesso para redes sé^ tm corporativas, o modelo não lem roleador

incorpc-redoe apenas diiíribui a conexão. A 20 metnosd^1 distância, mahl ev* &3%
do sinal, um ótimo desempenho. Ceve ser canectacoa um roteador da marca

PCflfO 3E A£ES5Ó >W1FI N > ] ANTENAS KOS3UEAVEIS DE 5 DÇI ? 1 fltt RI Alí

Al AL IHiCAI' TLLh í AIS

I

BlackArmor NAS 440 Seagate
indicado para prque^as empresas, o sorvidordi.1 urmijzrnarnçntg que p^rmiig

a í-oca OÉ discos sem ne-cessitar de desligamento. Ncs lestes eie aí-ngi-j

tas as de 142 Mbps na transteré nc-a de arquivos, um bom valo r

A ND* DL .E ’0 í i USB > 2GKW E' HER MçT í RRDldCDLd CIFS n P. Nr S. KJtÜGuR. piNPOT*
E ClNA í 1 1 X 21 X Jt CM * í PPQ RCAtí

IYjLLiJIÇAE -tCMICJ

WNDR37G0 Netgear
•Cneio de truques, o roteador companha a •t urvi?s de um ppn dnví Ou rt tJ fcil^no

par USE; e suporia o sistema GNLA. Tcaba.hemtoem duas Irequências, 2,4 e

bíjH í, a ve
,

,0cid.ido rão empolgou, Cdm médiá dé30.9 Mt-Pí-

RÚTEÂDÜH > rt-FJ NU FOHTA5 YlAh OIQABr ETHERMET » P3HTAJ5B >21,f 12.7 : 14 OM > 4SÍO > 717 RIAIS

AVJ.LIAÇÂÚ TiCmiCri

TL-WR 741 nd TP-Link
Opção econômica para n.o-nlar uma rede Wi-Fi no padrão o roieador chegou
ti 55 Mbps nD dá JNFCLAb A "5 meLrasdi- ajuntas, o Sina! caiu &%%, mas
a conexão, w fadrêo Fasl Ethernet, liíõu estável

RÜTKA04R > * PI H 1 K &URTA WST ÉTHFHNET WAN E , LAN >WFA>VÍPAE > Kf REAIS

AiüliaCAü tEÉNi£i
|

Planeje sua

previdência

e escolha

seu futuro

ESPECIAL
vocêsfà §P K tt V l B A h C l A “

Chegou o mais novo Especial

VOCÉ SM Previdência, com dicas para

você fazer boas escolhas quando o assunto

é previdência e garantir um rico futuro.

E ainda: ranking dos 100 Melhores

Planos de Previdência no Brasil.

Não perca! A venda lambem pela

internet - www.lojaabril.ccm.br

AGOSTO 2Q1 D INF0-

voces/a
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CLIQUE FINAL
PRISCILA J OROAO

B

QUE BEBIDA E ESSA?

Você já viu a bebida da

íoto incontáveis vezes,

mas não deve ter sido

capsz de reconhecê-la

agora. Esta é uma
imagem de Coca-Cola*

ampliada 1 000 vezes

pelo cientista Michael

Davidson, de

Universidade da

Flórida. Para

conseguir o efeito,

avidsan congelo u e

bebida e observo-u-a

ao microscópio.

Depois, fez um feixe de

luz branca po-Larizada

percorrer os cristais

da Coca-Cola

solidificada. A retração

da luz gera as cores

psicodélicas. Diante da

beleza das imagens,

elee o sócio, Lester

Hutt, decidiram

transformá-las em
arte e vendem as tetos

pelo site BevShols

Iwww,bevshots.com ]

.

J

'Os Líquidos mais

difíceis de cristalizar

são os destilados*

como a vodka,

populares no site.

As pessoas também
gostam das fotos de

tequila", afirma Hutt.

Um quadro com a foto

acima pode custar

entre 24 è 549 dõlanés.
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